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كلمة رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سادة امل�ساهمني الكرام،
ي�رسين بالنيابة عن اأع�ساء جمل�ض الإدارة اأن األتقي بكم لأقدم لكم التقرير ال�سنوي لبنك القاهرة عمان الذي ن�ستعر�ض من خالله اأبرز الإجنازات
التي حققها البنك خالل العام املا�سي ،والتي عززها بتحقيق اأرباح جيدة تعك�ض متانة مركزه املايل وقوة اأدائه.

ا�ستمر ال�سعف يف منو القت�ساد العاملي وذلك مع ازدياد املخاطر املحدقة بالقت�ساديات الكربى والرتفاع يف تذبذب الأ�سواق املالية .و�سكل تراجع
الثقة يف التزام امل�رسعني واحلكومات عامليا ً عـامـال ً اإ�سافيا ً يف تخفي�ض معدلت النمو للعام  .2012كما ا�ستمر التباين يف الأداء القت�سادي لدول
منطقة ال�رشق االأو�سط و�سمال اإفريقيا بالرتافق مع حالة اال�سطراب ال�سيا�سي والتي زادت من ال�سغوط على اقت�ساديات الدول امل�ستوردة
للنفط ب�سكل خا�ص ،اإال اأن معدالت النمو االقت�سادي كانت اأف�سل من العام ال�سابق مدفوعا ً بالنمو يف اقت�سادات الدول النفطية ب�سكل عام.
لقد كان عام  2012عاما ً �سعبا ً على االقت�ساد االأردين ،حيث �سهد تقلبات جوهرية على م�ستوى ال�سيا�سة املالية والنقدية ،فقد �سهدت موازنة
احلكومة االأردنية وموؤ�س�ساتها امل�ستقلة �سغوطا ً ا�ستثنائية مع ا�ستمرار التفاقم يف عجز املوازنة نتيجة ارتفاع فاتورة الهيكلة احلكومية
وتاأجيل قرار رفع الدعم عن املحروقات .كما ارتفع العجز يف امليزان التجاري للمملكة و�سهدت احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك املركزي
انخفا�سا ً بحوايل  3.80مليار دولر ومبعدل  %36كنتيجة مبا�رشة لالعتماد على النفط اخلام يف عملية توليد الكهرباء ،باالإ�سافة حلالة القلق التي
انتابت املدخرين نتيجة املوؤ�رشات االقت�سادية والتي اأدت اإلى موجة حتويالت من الدينار اإلى الدوالر ،كما انخف�ست معدالت ال�سيولة امل�رشفية
غري امل�ستغلة باأكرث من مليار دينار بالرتافق مع حتقيق ودائع الدينار لدى اجلهاز امل�رشيف تراجعا ً قيا�سياً .اإال اأنه وبالرغم من الظرف ال�سعب عامليا ً
واإقليميا ً وحملياً ،فقد حقق القت�ساد الوطني منوا ً مبعدل  %3.00خالل عام .2012

وت�سكل نتائج اأعمال البنك لعام  2012دليال ً على قدرة البنك على مواجهة التحديات والظروف اال�ستثنائية بف�سل اإ�سرتاتيجيته
الناجحة و�سيا�سته املتحفظة واإدارته احل�سيفة للمخاطر ،باالإ�سافة اإلى التزامه باأف�سل معايري العمل امل�رشيف .فقد حقق البنك �سايف اأرباح
مببلغ  35.3مليون دينار مقارنة مع  36.6مليون دينار لعام  2011بانخفا�ض  %3.58نتجت ب�سكل رئي�سي ب�سبب وجود اأرباح بيع موجودات مالية
ا�ستثنائية يف عام  ،2011وبا�ستثناء اأثـر هذه االأرباح ،تكون اأرباح البنك الت�سغيلية قبل ال�رشيبة قد حققت منوا ً يتجاوز .%11

ويظهر ذلك اأي�سا ً يف معدالت منو املوؤ�رشات الت�سغيلية االأخرى للبنك ،حيث ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد والعموالت بن�سبة  %6ليبلغ  106مليون دينار فيما بلغ اإجمايل الدخل من العمليات
الت�سغيلية  114.4مليون دينار بارتفاع  %4.6عن العام ال�سابق .كما منت موجودات البنك بن�سبة  %4.3لتبلغ  2024.3مليون دينار بينما حققت ودائع العمالء منوا ً بن�سبة  %1.8لت�سل اإلى
 1400.3مليون دينار.
وحقق البنك منوا ً يف الت�سهيالت االئتمانية التي ارتفع ر�سيدها بن�سبة  %6.3ليبلغ  1007.3مليون دينار ،وقد ترافق هذا الرتفاع مع التح�سن يف جودة املحفظة ،حيث انخف�ست ن�سبة
الت�سهيالت غري العاملة من  %4.83اإلى  %4.52خالل العام وهي اأقل من املعدل العام للقطاع امل�رشيف يف االأردن مع احتفاظ البنك بن�سبة تغطية املخ�س�سات للت�سهيالت غري العاملة تتجاوز
 .%95وقد عزز البنك قاعدة راأ�سماله حيث بلغت ن�سبة كفاية راأ�ص املال  %14.93وهي اأعلى من الن�سب املقررة من البنك املركزي االأردين البالغة  %12وجلنة بازل البالغة  .%8وما تزال معدالت
العائد على معدل املوجودات وحقوق امللكية البالغة  %1.78و %15.18على التوايل من �سمن املعدالت االأعلى يف القطاع امل�رشيف االأردين.

هذا وقد وا�سل البنك خالل العام تطوير اأعماله وتعزيز مركزه التناف�سي من خالل تعزيز ا�ستثماراته يف البنية التحتية بهدف تطوير �سبكته امل�رسفية التقنية ،والرتقاء بجودة خدماته
والو�سول مبنتجاته الفريدة اإلى جميع العمالء حيث تابع اال�ستثمار يف �سبكته امل�رشفية املنت�رشة يف كافة اأنحاء االأردن من خالل اإ�سافة  14فرعا ً ومكتباً .كما مت البدء با�ستخدام النظام
البنكي اجلديد يف عدد من فروع البنك بهدف اإطالقه ب�سكل كامل يف كافة فروع البنك يف االأردن وفل�سطني خالل عام  .2013ويف اإطار �سعيه الدائم اإلى تطوير منتجاته وتبني اأحدث احللول
التكنولوجية لالرتقاء بخدماته ،قام البنك بتطبيق نظام ال�رشافات االآلية والقنوات االإلكرتونية اجلديد والذي يتيح عددا ً من احللول املبتكرة لعمالئه .كما قام البنك بتطوير نظام واإطار اإداري
فاعلني الإدارة اأمن املعلومات مبا يتطابق مع املوا�سفات واملقايي�ص الدولية فكان اأول بنك يف اململكة مينح �سهادة (.)ISO 27001

هذا و�سي�ستمر البنك خالل عام  2013يف تنفيذ �سيا�ساته وخطته االإ�سرتاتيجية ويف تطوير اأعماله ،اآخذا ً بعني االعتبار الظروف االقت�سادية املتوقعة ،حيث �سيتم الرتكيز على املحافظة على
ن�سب ال�سيولة املرتفعة وعلى جودة املحفظة االئتمانية .كما �سيتم اال�ستمرار يف تطبيق النظام البنكي اجلديد ،وزيادة �سبكة املنافذ البيعية من فروع ومكاتب و�رشافات اآلية ،باالإ�سافة اإلى
امل�ساهمة يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�سئولية البنك الجتماعية.

بناءً على النتائج املالية ،وبهدف تدعيم قاعدة راأ�ص املال مبا ميكن البنك من تعزيز قدرته على التو�سع يف اأعماله وزيادة حجم ن�ساطه وقدرته التناف�سية ،فقد قرر جمل�ص االإدارة التو�سية للهيئة
العامة املوقرة بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  %17من القيمة اال�سمية لل�سهم ومببلغ  17مليون دينار.

ويف اخلتام ،اأتقدم بال�سكر اجلزيل لكافة م�ساهمي البنك لدعمهم امل�ستمر ،ولعمالئنا الكرام على ثقتهم وم�ساندتهم املتوا�سلة لنا ،واإلى موظفي البنك على اختالف مواقعهم لعملهم
اجلاد والنتمائهم واإخال�سهم ،وللبنك املركزي االأردين جلهوده املخل�سة وعلى دعمه الدائم ،وكلنا ثقة مبوا�سلة اجلهود لتقدمي خدمات م�رشفية مميزة وحتقيق نتائج اأف�سل يف ال�سنوات القادمة.

وال�سالم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
يزيد عدنان املفتي
رئي�س جمل�س الإدارة
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الأداء القت�صادي
القت�صاد العاملي

ا�ستمر منو االقت�ساد العاملي �سعيفا ً خ�سو�سا ً مع ازدياد املخاطر املحدقة باالقت�ساديات الكربى واالرتفاع املقابل يف تذبذب االأ�سواق املالية .كما �سكل تراجع الثقة يف التزام امل�رشعني
واحلكومات عامليا ً عامال ً اإ�سافيا ً يف تخفي�ض معدلت النمو للعام .2012
يف اأوروبا ،ا�ستمرت االختالالت املزمنة التي تعاين منها اقت�ساديات دول االحتاد االأوروبي بالتاأثري �سلبا ً على ن�سب النمو لدول املنطقة والتي يتوقع اأن تنكم�ص بواقع  %0.40خالل العام  .2012ومن
اأبرز الدول التي حققت منوا ً اقت�ساديا ً �سلبيا ً خالل العام  2012اليونان لل�سنة اخلام�سة على التوايل ،بينما انكم�ص االقت�ساد يف اإ�سبانيا والربتغال للمرة الثالثة يف خم�ص �سنوات .نتيجة لهذا
الرتاجع يف معدالت النمو واملرتافق مع تق�سف احلكومات االأوروبية يف االإنفاق ،ارتفعت معدالت البطالة يف منطقة اليورو اإلى م�ستويات قيا�سية مدفوعة مب�ستويات بطالة غري م�سبوقة يف
اليونان واإ�سبانيا ،مما زاد من اجلدل القائم حول فعالية خطط التق�سف االأوروبي وفيما اإذا كانت فعال ً �ستتمكن من حل االإ�سكالية املزمنة التي تعاين منها هذه االقت�ساديات.
هذا وت�سري اآخر املوؤ�رشات االقت�سادية اإلى اأن االأثر ال�سلبي للدول االأوروبية املتعرثة ال زال يتزايد على الدول االأوروبية االأخرى على امل�ستوى ال�سيا�سي واالقت�سادي والنقدي خ�سو�سا ً يف اأعقاب
تراجع الن�ساط االقت�سادي وارتفاع هام�ص خماطرة ال�سندات ال�سيادية للدول االأوروبية املتعرثة .فحتى اأملانيا والتي تعترب االقت�ساد االأول واالأكرث مناعة اأوروبيا ً مل ت�سلم من االأثر ال�سلبي الأزمة
الديون االأوروبية ،مما �سبب انكما�سا ً يف ن�ساطها االقت�سادي ب�سكل طفيف يف الربع الرابع من .2012

مع تعمق االأزمة يف اأوروبا ،وعودة فكرة خروج اليونان من االحتاد االأوروبي اإلى ال�سطح ،واقرتاب اإ�سبانيا من طلب حزمة اإنقاذ مايل متكاملة ،كان ال بد من اإجراءات حازمة للتدخل بهدف وقف
التدهور يف اقت�سادات هذه الدول ب�سكل خا�ص ودول االحتاد االأوروبي ب�سكل عام ،خ�سو�سا ً من خالل تخفي�ص فائدة اقرتا�ص الدول املتعرثة والتي �سهدت ارتفاعات قيا�سية يف اإيطاليا واإ�سبانيا
خالل العام .حيث اأن عدم التدخل احلازم الإنقاذ املوقف من �ساأنه تعزيز اجلدل حول ا�ستمرارية منطقة اليورو وقدرة اقت�سادات هذه املنطقة على حتقيق االإ�سالحات الهيكلية املطلوبة.

كذلك ،وبهدف جتاوز الأزمة احلالية والختاللت امل�سببة لها� ،سعى ال�سا�سة الأوروبيون خالل العام  2012اإلى حتقيق احتاد بنكي ومظلة اإ�رشافية موحدة للبنوك االأوروبية ،وذلك بالرتافق مع
اإعالن البنك املركزي االأوروبي عن نيته اال�ستمرار يف �رشاء ال�سندات ال�سيادية من الدول االأوروبية بالتن�سيق مع كافة االأجهزة و�سناديق االإنقاذ املعنية باال�ستقرار املايل والنقدي للمنطقة.
كما التزم امل�رشعون االأوروبيون بال�سماح ل�سندوق االإنقاذ االأوروبي برفع راأ�سمال البنوك االأوروبية التي تعاين من م�ساكل الديون وال�سيولة ،حيث اعترب هذا التطور جوهريا ً حلل اإ�سكالية تداخل
الو�سع املايل للحكومات االأوروبية مبالءة البنوك يف املنطقة .اإال ان هذا التعهد من قبل امل�رشعني ال يزال عر�سة للتقلبات التي قد تطراأ نتيجة االإ�سكاليات الفنية واحتمالية معار�سة بع�ص
احلكومات مثل احلكومة الأملانية.

هذه االإجراءات بالرتافق مع وعود حمافظ البنك املركزي االأوروبي باتخاذ كل ما ميكن اتخاذه من معايري وتدابري حلماية العملة االأوروبية خف�ست من احتقان االأزمة االأوروبية يف نهاية عام 2012
وهو ما انعك�ص على �سكل انخفا�ص يف فائدة �سندات الـدول االأوروبية املتعرثة من جهة وحت�سن على اأداء االأ�سواق املالية من جهة اأخرى.

من جهته ،حقق االقت�ساد االأمريكي حت�سنا ً ن�سبيا ً يف معدالت النمو االقت�سادي رغم انخفا�سها عن معدالتها التاريخية خ�سو�سا ً قبل االأزمة املالية العاملية ،ليحقق خالل العام  2012منوا ً
بواقع  .%2.20اأما بالن�سبة ملعدالت البطالة واإنفاق امل�ستهلكني والتي تعترب اأهم املوؤ�رشات االقت�سادية على امل�ستوى االأمريكي ،فال زالت رغم حت�سنها حتت كثري من ال�سغوط ودون امل�ستوى
املطلوب وهو ما دفع البنك الفيدرايل االأمريكي يف  2012اإلى امل�سي يف دفعة جديدة من حزم التحفيز النقدي لدفع عجلة القت�ساد.
ففي اآخر اجتماع له يف كانون اأول  ،2012قرر البنك الفيدرايل التو�سع يف حزم التحفيز النقدي ،بحيث �سيقوم ب�رساء  85مليار دولر من الأوراق املالية ب�سمانة الرهون العقارية و�سندات اخلزينة
االأمريكية يف �سوء رغبته باحلفاظ على انخفا�ص اأ�سعار الفوائد وحتفيز الن�ساط االإقرا�سي وبالتايل االإنفاق واال�ستثمار يف الواليات املتحدة .على ال�سعيد ذاته� ،سدد البنك الفيدرايل على اأنه
�سيبقي اأ�سعار الفوائد قريب من م�ستوى ال�سفر اإلى اأن تنخف�ص معدالت البطالة حتت م�ستوى  %6.50اأو يرتفع الت�سخم اإلى فوق م�ستوى .%2.50

هذه اخلطوات التحفيزية هدفت اأي�سا ً اإلى م�ساعدة القطاع ال�سناعي على التعايف من موجة الرتاجع اال�ستثنائية التي تعر�ص لها يف  2012نتيجة حلالة عدم اال�ستقرار التي نتجت عن
االنتخابات الرئا�سية وانعكا�ساتها املحتملة على ال�سيا�سة املالية واحتمالية عدم الو�سول اإلى اتفاق بني امل�رشعني االأمريكيني لتجنب ما اأطلق عليه حمافظ البنك الفيدرايل االأمريكي
«الهاوية املالية» يف نهاية عام  2012من خالل رفع معدلت ال�رسيبة وتخفي�ض الإنفاق احلكومي مبا�رسة بعد بداية عام .2013

متكن امل�رسعون الأمريكيون يف نهاية عام  2012من الو�سول اإلى اتفاق ت�سوية يعلق معظم مقرتحات رفع ال�رشائب ويوؤجل تخفي�ص االإنفاق احلكومي ،وذلك مقابل القيام بزيادة ال�رشائب على
اأ�سحاب الدخول املرتفعة من االأمريكيني .بالرغم من هذه النتيجة االإيجابية اإال اأن عددا ً كبريا ً من الق�سايا بقيت معلقة دون حل ،مما ميكن اأن ي�سبب اإ�سكالية اأخرى عند عودة احلكومة الحقا ً
هذا العام اإلى امل�رسعني بهدف زيادة �سقف الدين العام عن  16.40تريليون دولر.
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غري �سوق العقار االأمريكي اجتاهه يف  2012ليتخذ منحى ت�ساعدياً ،بينما ارتفع م�ستوى االإقرا�ص للقطاع اخلا�ص وانخف�ست معدالت البطالة ب�سكل متوا�سل رغم بقاء
على �سعيد اآخر ،رّ
عدد العاطلني عن العمل عند م�ستوى مرتـفع تاريخـيا ً ويحتاج اإلى مزيد من حتفيز االقت�ساد حلل مع�سلة البطالة التي يعاين منها كثري من االأمريكيني.

من جهتها ،حافظت االقت�ساديات النا�سئة يف العامل على ال�سدارة من حيث كونها الدافع االأول لعجلة االقت�ساد العاملي ،وذلك بالرغم من تباطوؤ ن�ساطها االإنتاجي مقارنة مبرحلة ما قبل
االأزمة املالية االأخرية والتي حققت خاللها اقت�سادات الربازيل ورو�سيا والهند وال�سني منوا ً يفوق الـ .%10
اأما بالن�سبة للمعادن الثمينة وال�سلع الرئي�سية ،فقد بقيت اأ�سعار الذهب بدون ارتفاع جوهري خالل عام  ،2012بالرغم من التقلبات احلادة يف الأ�سواق العاملية وارتفاع م�ستوى املخاطر فيها،
حيث مل ي�ستطع الذهب يف تعامالت عام  2012ك�رس حاجز ال  1800دولر بالرغم من جميع العوامل املبينة �سابقاً.

وبالن�سبة للنفط اخلام ،فقد اأ�سهمت حمدودية العر�ص باالإ�سافة اإلى التوتر ال�سيا�سي يف منطقة ال�رشق االأو�سط اإلى رفع اأ�سعار النفط العربي اخلفيف لي�سل اإلى معدل  108دولر لكل
برميل خالل العام وبحيث كان اأعلى م�ستوى و�سل اإليه  119.40دوالر لكل برميل يف اآذار  .2012بيد اأن االرتفاع يف اأ�سعار النفط مل ي�ستطع حتقيق م�ستويات ا�ستثنائية نتيجة للرتاجع يف
االقت�ساد العاملي وتباطوؤ الن�ساط ال�سناعي امل�ستهلك للنفط خ�سو�سا ً يف الن�سف الثاين من العام.

اقت�صاديات الدول العربية:

�سهد عام  2012تباينا ً وا�سحا ً يف الأداء القت�سادي ملنطقة ال�رسق االأو�سط و�سمال اإفريقيا بالرتافق مع حالة اال�سطراب ال�سيا�سي والتي زادت من ال�سغوط على اقت�ساديات الدول امل�ستوردة
للنفط ب�سكل خا�ص .بالرغم من هذه ال�سغوط ،متكنت املنطقة من حتقيق معدل منو اقت�سادي اأف�سل يف العام  2012بواقع  ،%5.30مدفوعا ً بالدرجة االأولى بالنمو اال�ستثنائي يف ليبيا والعراق
مبعدل منو  %75و %11على الرتتيب.
اأداء اأ�ص�اق املال العربية خالل 2012

البلدان امل�صدرة للنفط:

متكنت البلدان امل�سدرة للنفط يف املنطقة من ا�ستخدام العائدات الناجتة عن ارتفاع
اأ�سعار النفط للمحافظة على ا�ستدامة النمو القت�سادي رغم البيئة العاملية
ال�سعيفة ،حيث يتوقع لهذه البلدان حتقيق معدل منو اقت�سادي بواقع  %6.50يف .2012
هذا ويتوقع اأن حتقق اململكة العربية ال�سعودية منوا ً اقت�ساديا ً بواقع  %6.50خالل العام
 ،2012بينما يتوقع اأن ينمو االقت�ساد القطري بـ  %6.30يف نف�ص العام.
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هذا ول يزال التحدي الأكرب اأمام دول جمل�ض التعاون اخلليجي يتعلق بتنويع اقت�سادياتها
وتوفري فر�ص العمل للمواطنني ال�سباب خ�سو�سا ً مع ارتفاع ن�سبتهم من جممل
عدد ال�سكان .كما اأن من اأبرز املخاطر التي تواجهها دول اخلليج العربي على امل�ستوى
االقت�سادي تعر�سها املرتفع لتقلبات اأ�سعار النفط واأثر هذه التقلبات على موازناتها من
جهة وفوائ�سها املالية بالعملة ال�سعبة من جهة اأخرى.

19.9%

م�رص

بالن�سبة لدول جمل�ض التعاون اخلليجي ،فاإن معدلت النمو القت�سادي ما تزال قوية بدعم
من الفوائ�ص املالية الناجتة عن بقاء اأ�سعار النفط عند م�ستوياتها احلالية فوق  100دولر
للربميل .كما اأن املركز اخلارجي لهذه الدول ال يزال مدعوما ً بالفوائ�ص غري امل�سبوقة يف
ح�ساباتها اجلارية ( )Current Accountsواملقدرة بـ  400مليار دولر عام .2012

50%

البلدان امل�صت�ردة للنفط:

يتوقع اأن حتقق دول املنطقة امل�ستوردة للنفط منوا ً اقت�ساديا ً �سعيفا ً مبعدل  %2.50خالل عام  .2012حيث يعود هذا التباطوؤ يف النمو اإلى اال�سطرابات ال�سيا�سية التي �سهدتها املنطقة ،وما
اأعقب ذلك من تراجع يف الن�ساط اال�ستثماري وال�سياحي يف دول املنطقة ،باالإ�سافة اإلى االأزمة االقت�سادية لدى ال�رشيك االأوروبي ،وتراجع االإنتاج الزراعي يف دول املغرب العربي.
ت�سري التوقعات للعام  2012باأن ي�سل النمو االقت�سادي يف املغرب اإلى  %3ويف م�رش اإلى  %2بينما يتوقع اأن ت�سهد تون�ص خالل نف�ص العام معدالت منو بواقع  %2.40مقابل  %1.70يف لبنان والذي
تاأثر اقت�ساده �سلبا ً باالأزمة ال�سورية.

من جهة اأخرى ،تراجعت املراكز اخلارجية ملعظم دول املنطقة امل�ستوردة للنفط نتيجة لتباطوؤ االقت�ساد العاملي ب�سكل عام واقت�ساديات دول املنطقة ب�سكل خا�ص .كما اأ�سهم امل�ستوى
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املتوا�سع للدخل ال�سياحي يف املنطقة وتراجع اال�ستثمار اخلارجي املبا�رش نتيجة التقلبات اجليو�سيا�سية احلادة يف املنطقة برتاجع م�ستوى احتياطيات هذه الدول من العملة االأجنبية ومبا اأثر
ارتفاعا ً على اأ�سعار الفائدة وتراجعا ً مـقابال ً يف معدلت النمو.

كذلك ،وبهدف امت�سا�ص موجة االحتجاجات ال�سعبية يف هذه الدول ،رفعت احلكومات من مقدار دعمها لل�سلع الرئي�سية والنفط ومبا اأثقل كاهل موازناتها و�ساعف من العيوب الهيكلية
يف اإنفاقها باجتاه مزيد من الإنفاق اجلاري على ح�ساب الإنفاق الراأ�سمايل الدافع للنمو .هذه االإجراءات املالية التحفيزية التي اتخذتها احلكومات فاقمت من م�ستوى الدين العام يف هذه الدول
ليتجاوز  %70من الناجت املحلي االإجمايل يف  ،2012ومبا �سي�سع مزيدا ً من ال�سغوط باجتاه تطبيق خطط التق�سف احلكومي يف االأعوام القادمة.
اأخرياً ،وبالن�سبة حلركة االأ�سواق املالية يف املنطقة ،فقد �سهد عام  2012تقدما ً ملحوظا ً يف اأداء البور�سات العربية مقارنة بالعام  2011والذي �سهد تراجعا ً �سامال ً يف جميع موؤ�رشات االأ�سواق
العربية .هذا وت�سري املعطيات ال�سوقية للعام  2012اإلى اأن �سوق الأ�سهم امل�رسي كان الأف�سل اأداءً خالل العام بواقع  %51يليه �سوق دبي والذي ارتفع مبعدل  .%20باملقابل ،حقق �سوق االأ�سهم
املغربي اأ�سواأ معدالت تراجع يف القيمة ال�سوقية بحوايل  %15يليه ال�سوق ال�سوري بانكما�ص بواقع .%11.50
القت�صاد الأردين:

معدل النم� احلقيقي للناجت املحلي الإجمايل

كان عام  2012عاما ً اقت�ساديا ً �سعبا ً بامتياز ،حيث �سهد هذا العام تقلبات جوهرية على م�ستوى ال�سيا�سة املالية والنقدية .اإال اأنه
وبالرغم من الظرف ال�سعب عامليا ً واإقليميا ً وحمليا ً ،متكن االقت�ساد الوطني من حتقيق ن�سبة منو بواقع  %2.80لالأرباع الثالثة االأولى من
العام مقارنة بنف�ص الفرتة من العام  ،2011فيما ت�سري التوقعات اإلى احتماالت منوه مبعدل  %3.00خالل كامل عام .2012

اأما اأبرز العوامل التي اأثرت �سلبا ً على ن�سب النمو يف عام  ،2012فقد متثلت بانخفا�ص االإنفاق الراأ�سمايل للحكومة بهدف تخفي�ص
معدالت العجز باالإ�سافة اإلى التباطوؤ يف االقت�ساد العاملي وتوتر االأو�ساع اجليو�سيا�سية يف املنطقة .كما لعبت بع�ص االإجراءات احلكومية
التق�سفية مثل اإلغاء العمل باالإعفاءات العقاريـة دورا ً اإ�سافيا ً يف اإ�سعاف عجلة النمو يف .2012

باملقابل ،اأ�سهمت جملة من القطاعات ويف مقدمتها قطاع ال�سياحة يف تعزيز ن�سب النمو ،حيث اأظهرت البيانات االأولية ال�سادرة عن
البنك املركزي الأردين منو الدخل ال�سياحي بحوايل  500مليون دولر يف  2012مقارنة بالعام ال�سابق ومبعدل منو  ،%15.30حيث اأ�سهم يف
تعزيز الن�ساط ال�سياحي حركة ال�سياحة العالجية من االأقطار العربية ،باالإ�سافة اإلى حالة اال�ستقرار الن�سبي مقارنة بالدول املجاورة.
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اأما بالن�سبة للت�سخم ،فقد اأظهرت بيانات دائرة االإح�ساءات العامة منو موؤ�رش اأ�سعار امل�ستهلكني  CPIبواقع � %4.80سنة  2012مقارنة
مع العام .2011

كما جتدر االإ�سارة اإلى الدور الكبري الذي لعبته االإجراءات التق�سفية الهادفة اإلى احتواء عجز املوازنة يف حتفيز معدالت الت�سخم خ�سو�سا ً
بعد قيام احلكومة برفع دعم املحروقات املقدر بـ  860مليون دينار يف �سهر ت�رشين ثاين من العام  ،2012حيث ت�سري اأرقام دائرة االإح�ساءات
العامة اإلى ارتفاع معدل الت�سخم بـ  %7.20يف كانون اأول من العام  2012مقارنة بنف�ض ال�سهر من العام  ،2011حيث كان الإ�سهام الأكرب
يف الرتفاع ناجما ً من جمموعة النقل مبعدل  %20كنتيجة مبا�رشة الرتفاع اأ�سعار املحروقات.

معدل الت�صخم
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ال�صيا�صة النقدية:

كان الهم الأبرز للبنك املركزي الأردين خالل عام  2012احلفاظ على جاذبية الدينار االأردين كوعاء ادخاري مقابل العمالت االأخرى ،باالإ�سافة اإلى توفري ال�سيولة الالزمة لتغطية االحتياجات
التمويلية للحكومة والقطاع اخلا�ص على حد �سواء.

حيث �سهدت احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك املركزي انخفا�سا ً بحوايل  3.80مليار دولر يف  2012ومبعدل  %36كنتيجة مبا�رشة النقطاع اإمدادات الغاز امل�رشي واالعتماد على النفط
اخلام يف عملية توليد الكهرباء ،باالإ�سافة اإلى موجة التحويالت الكبرية التي �سهدها ال�سوق امل�رشيف من الدينار اإلى الدوالر ،نتيجة حلالة القلق التي انتابت املدخرين نتيجة املوؤ�رشات
االقت�سادية املقلقة واالأو�ساع ال�سيا�سية املرتاجعة.
باملقابل ،ونتيجة لنف�ص العوامل املذكورة �سابقاً ،انخف�ست معدالت ال�سيولة امل�رشفية غري امل�ستغلة باأكرث من مليار دينار خالل عام  2012بالرتافق مع حتقيق ودائع الدينار لدى اجلهاز امل�رشيف
منوا ً قيا�سيا ً �سالبا ً بواقع  %7خالل االأ�سهر االإحدى ع�رشة االأولى من عام .2012

بهدف احتواء النخفا�ض يف الحتياطيات الأجنبية وال�سيولة امل�رسفية ،قام البنك املركزي الأردين بتفعيل اأدوات جديدة �سمن عمليات ال�سوق املفتوحة ومن �سمنها اتفاقيات اإعادة ال�رساء
االأ�سبوعية وال�سهرية و�رشاء ال�سندات احلكومية من البنوك التجارية يف ال�سوق الثانوي ،حيث متكن البنك املركزي من خالل هذه االأدوات من �سخ �سيولة مبا يقارب املليار دينار ،مما مكن البنوك
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احتياطات اململكة من العمالت الأجنبية

التجارية من ال�ستمرار يف اإقرا�ض احلكومة املركزية و�رسكة الكهرباء الوطنية خالل العام.

القطاع اخلارجي

انخف�ست ال�سادرات الوطنية لالأ�سهر الت�سعة االأولى من عام  2012بواقع  %0.70مقابل منو امل�ستوردات
لنف�ص الفرتة مبعدل  .%4.80حيث �ساهم يف تباطوؤ الت�سدير تراجع حجم التجارة مع العراق وتراجع االأو�ساع
ال�سيا�سية يف �سوريا باالإ�سافة الى تباطوؤ الن�ساط االقت�سادي على م�ستوى العامل .باملقابل ،كان العامل
االأبرز يف منو اال�سترياد ا�ستمرار االنقطاع يف اإمدادات الغاز امل�رشي واالعتماد على النفط اخلام امل�ستورد بالدرجة
الأولى من اململكة العربية ال�سعودية يف عمليات توليد الكهرباء.
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تغطية امل�صت�ردات

هذا وقد قام البنك املركزي وبهدف احلفاظ على جاذبية العملة املحلية واحلد من حتويالت املدخرين باجتاه
الدولر الأمريكي ،برفع فائدة نافذة الإيداع بـ  %1.75خالل العام لت�سل اإلى  %4يف نهاية  2012مقابل رفع
فائدة اتفاقيات اإعادة ال�رساء بواقـع  %0.50و�سوال ً اإلى  %4.75بهدف حماربة ال�سغوط الت�سخمية التي قد
يواجهها القت�ساد نتيجة امل�سي يف الإجراءات التق�سفية للحكومة.
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احتياطات اململكة من العمالت الأجنبية

كما متكنت البنوك املحلية املرخ�سة ب�سبب حزم التحفيز النقدي امل�سار لها �سابقا ً من حتقيق منو يف اإقرا�ص
القطاع اخلا�ص املقيم بواقع  %6خالل االأ�سهر االإحدى ع�رشة االأولى من العام.

8.2% 8.5%

0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012F

نتيجة للمعطيات ال�سابقة ،ارتفع العجز يف امليزان التجاري للمملكة بحوايل  %19لالأ�سهر الت�سعة االأولى
من عام  2012مقارنة بنف�ص الفرتة من العام  2011لي�سل اإلى  6.60مليار دينار ،وبحيث تغطي ال�سادرات %38
من امل�ستوردات مقابل ن�سبة تغطية مقدرة بـ  %43للفرتة ذاتها من عام .2011

احتياطات اململكة من العمالت الأجنبية (ملي�ن دينار)
تغطية امل�صت�ردات

على �سعيد القطاع اخلارجي ،يجدر التنبيه اإلى حدوث تقدم على م�ستوى الدخل ال�سياحي الرافد للعملة ال�سعبة عام  .2012حيث ت�سري البيانات االأولية اإلى ارتفاع هذا الدخل من  3مليار
دولر يف  2011اإلى  3.50مليار دولر يف  2012وبن�سبة منـو تقدر بـ  .%15.30على ذات ال�سعيد ،اأظهرت البيانات االأولية للبنك املركزي االأردين ارتفاع حجم حتويالت املغرتبني الواردة اإلى اململكة يف
 2012بحوايل  ،%3.50مما اأ�سهم باالإ�سافة اإلى ارتفاع الدخل ال�سياحي يف ردم العجز احلا�سل يف ميزان املدفوعات.
على �سياق مت�سل ،قامت احلكومة االأردنية عام  2012بالتو�سع يف اقرتا�سها اخلارجي بهدف متويل عجزها املايل وتعزيز م�ستوى تدفقات العملة االأجنبية اإلى اململكة ،حيث تظهر بيانات وزارة
املالية ارتفاع ر�سيد الدين اخلارجي بحوايل  400مليون دولر خالل الأ�سهر الع�رسة الأولى من عام .2012
ال�صيا�صة املالية:

�سهدت موازنة احلكومة االأردنية وموؤ�س�ساتها امل�ستقلة �سغوطا ً ا�ستثنائية خالل العام  .2012حيث ا�ستمر التفاقم يف
عجز موازنة احلكومة املركزية نتيجة ارتفاع فاتورة الهيكلة احلكومية وتاأجيل قرار رفع الدعم عن املحروقات نتيجة جلملة
ال�سغوط ال�سعبية واالحتجاجات واالعت�سامات التي �سهدتها اململكة.

ر�صيد امل�ازنة (ملي�ن دينار)

0

على �سعيد اآخر ،ا�ستمرت خ�سائر �رشكة الكهرباء الوطنية للعام الثاين على التوايل نتيجة انقطاع الغاز امل�رشي وتوليد
الكهرباء عن طريق النفط اخلام ،مما اأ�سهم يف زيادة ال�سغوط على احلكومة املركزية خ�سو�سا ً من خالل اال�ستمرار يف كفالة
اقرتا�ص ال�رشكة الهادف اإلى تعوي�ص اخل�سائر املرتاكمة.

-500
-1.000
-1.500

ت�سري التقديرات الر�سمية اإلى و�سول عجز احلكومة املركزية بعد امل�ساعدات اإلى  1.60مليار دينار اأو  %7.00من الناجت املحلي
الإجمايل عام  2012مقابل عجز يناهز الـ  1.70مليار دينار ل�رسكة الكهرباء الوطنية اأو ما ي�سكل  %7.70من الناجت املحلي
االإجمايل لنف�ص العام .اإذا ما مت ا�ستثناء امل�ساعدات التي ح�سلت عليها اخلزينة خالل  2012واإ�سافة عجز �رسكة الكهرباء
الوطنية لنف�ض العام ،فاإن العجز احلكومي الإجمايل ي�سل اإلى حوايل  3.90مليار دينار اأو  %17من الناجت املحلي االإجمايل.
يف خ�سم االأزمة املالية التي واجهت موازنة احلكومة املركزية وموؤ�س�ساتها ،قامت احلكومة باتخاذ جملة من االإجراءات
الت�سحيحية بالتوافق مع �سندوق النقد الدويل ومن ثم بعقد اتفاقية برنامج ت�سحيح اقت�سادي مع ال�سندوق بهدف
احل�سول على التمويل املطلوب واإ�سالح االختالالت الهيكلية التي تعاين منها املوازنة.

كما قامت احلكومة يف �سهر ت�رشين الثاين من عام  2012برفع الدعم عن املحروقات مقابل حزمة دعم نقدي للم�ستحقني ومبا
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عجز امل�ازنة با�صتثناء املنح
عجز امل�ازنة مت�صمنا ً املنح

2008

الأداء القت�صادي
يتوقع اأن يوفر على اخلزينة حوايل  500مليون دينار ميكن ا�ستخدامها يف تخفي�ص العجز بعد امل�ساعدات للعام .2013

بالرغم من اخلطوات ال�سابقة والتي لقيت قبوال ً عاما ً من قبل �سندوق النقد الدويل ،اإال اأن العجز املايل للحكومة يف  2012قد �سبب ارتفاعا ً كبريا ً يف الدين الداخلي بواقع  2.60مليار دينار والدين
اخلارجي بواقع  250مليون دينار لي�سل �سايف الدين العام ن�سبة اإلى الناجت املحلي االإجمايل  %73لالأ�سهر االإحدى ع�رشة االأولى من عام  2012مقابل  %65من الناجت املحلي االإجمايل للعام .2011
�ص�ق عمان املايل:

اأنهى �سوق عمان املايل عام  2012على انخفا�ض لعامه ال�ساد�ض على التوايل ،حيث بلغ حجم التداول الإجمايل  2.0مليار دينار مقارنة مع  2.9مليار دينار للعام ال�سابق .كما اأغلق الرقم
القيا�سي الأ�سعار االأ�سهم املرجح باالأ�سهم احلرة عند م�ستوى  1957.6نقطة مقارنة مع  1995نقطة بنهاية العام املا�سي ،اأي بانخفا�ص ن�سبته .%1.9
كما انخف�ض عدد الأ�سهم املتداولة خالل العام  2012بن�سبة  ،%41.5حيث بلغ عدد االأ�سهم املتداولة  2.4مليار �سهم نفذت من خالل  975األف عقد مقارنة مع  4.1مليار �سهم مت تداولها
خالل عام  2011نفذت من خالل  1.3مليون عقد .كذلك انخف�ض معدل دوران الأ�سهم لي�سل اإلى  %33.9مقارنة مع  %58.2لعام .2011

وعلى الرغم من ذلك ،فقد ارتفعت ن�سبة ملكية غري االأردنيني ببور�سة عمان حتى نهاية �سهر كانون االأول  2012لتبلغ  %51.7مقارنة مع  %51.0بنهاية عام .2011

ومن جانب اآخر ،انخف�ص عدد ال�رشكات املدرجة لدى بور�سة عمان خالل عام  2012اإلى � 243رشكة ،كما بلغت القيمة ال�سوقية لالأ�سهم املدرجة يف بور�سة عمان بنهاية عام  2012ما ن�سبته
 %93.5من الناجت املحلي االإجمايل.

جتدر االإ�سارة اإلى اأن هيئة االأوراق املالية قد اأقرت تعليمات االإدراج اجلديدة لالأوراق املالية يف �سهر متوز من عام  ،2012حيث �سملت التعليمات تق�سيما ً جديدا ً الأ�سواق تداول االأ�سهم يف بور�سة
عمان لت�سبح ثالثة اأ�سواق :اأول وثاين وثالث بناءً على �رشوط ت�سنيف وتوزيع تاأخذ بعني االعتبار معايري الربحية واملركز املايل لل�رشكة وال�سيولة من حيث االأ�سهم احلرة وعدد امل�ساهمني
باالإ�سافة اإلى راأ�ص املال .التعليمات اجلديدة والهادفة اإلى اإعادة هيكلة ال�سوق وف�سل ال�رشكات املتعرثة ترافقت اأي�سا ً مع تعديل على ال�سقف االأعلى واالأدنى لتغري �سعر ال�سهم يف ال�سوق
االأول وبحيث اأ�سبحت  %7.50يوميا ً بدال ً من � %5سابقا ً وذلك بهدف تن�سيط حركة التداول داخل ال�سوق ومبا يخدم الو�سول اإلى ال�سعر العادل لل�رشكات املدرجة.
الت�قعات القت�صادية للعام :2013

ت�سري معظم التوقعات االقت�سادية اإلى اأن االقت�ساد االأردين �سيحقق معدالت منو اأف�سل خالل عام  2013كنتيجة مبا�رشة لالرتفاع املتوقع على امل�رشوعات الراأ�سمالية املمولة من املنح
اخلليجية بواقع  550مليون دينار خالل العام ،حيث ت�سري توقعات �سندوق النقد الدويل كما وردت يف اتفاقيته االأخرية مع احلكومة االأردنية اإلى احتمال و�سول ن�سب النمو احلقيقي يف الناجت
املحلي الإجمايل للعام  2013اإلى  %3.50مقابل منو متوقع باأقل من  %3لعام .2012

من جهة اأخرى ت�سري التوقعات االقت�سادية اإلى احتمالية ارتفاع معدالت الت�سخم للعام القادم و�سوال ً اإلى م�ستوى  %6اأو اأكرث نتيجة لرفع الدعم عن املحروقات واحتمال قيام احلكومة �سمن
برنامج الت�سحيح االقت�سادي برفع تعرفة الكهرباء واملياه باالإ�سافة اإلى فر�ص مزيد من ال�رشائب على ال�سلع واخلدمات.

على ال�سعيد اخلارجي ،ت�سري التوقعات اإلى اأن العام القادم �سيكون اأف�سل من حيث م�ستوى احتياطيات اململكة من العملة االأجنبية كنتيجة لالنفراج املبدئي يف ملف الغاز امل�رشي والذي
عاود م�ستوياته الطبيعية يف نهاية عام  ،2012باالإ�سافة اإلى نية احلكومة االقرتا�ص خارجيا ً ب�سكل مكثف لتغطية كامل احتياجاتها التمويلية عام  2013وهو ما �سي�سهم برفع احتياطيات
البنك املركزي من العملة ال�سعبة.

كما اأن بوادر االنفراج يف العالقات ال�سيا�سية واالقت�سادية مع العراق تزيد من احتمالية تعايف ال�سادرات الوطنية من الرتاجع الطارئ عام  2012وحت�سني معدالت النمو االقت�سادي من خالل
تفعيل التعاون بني االأردن والعراق على ال�سعيد التجاري وعلى �سعيد الطاقة.

اإال اأن هذه التوقعات االإيجابية تبقى عر�سة للتقلبات ال�سيا�سية واالقت�سادية على امل�ستوى املحلي واالإقليمي والعاملي ،حيث اأثبتت ال�سنوات املا�سية ما لهذه التقلبات من دور حا�سم يف
حتديد وجهة االقت�ساد االأردين اإيجابيا و�سلبياً.
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املركز املايل ونتائج اأعمال البنك
اأهم امل�ؤ�رصات والن�صب املالية

2012

(األف دينار با�ستثناء ح�سة ال�سهم من الربح)

نتائج العمليات
�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت

106.026

114.489

115.217

50.352

50.925

()%1.12

0/366

()%3.58

الدخل من العمليات الت�سغيلية (با�ستثناء اأرباح بيع موجودات مالية)

الربح الت�سغيلي قبل ال�رشائب

50.263

الربح قبل ال�رشائب
الربح بعد ال�رشائب

2011
100.053

114.400

اإجمايل الدخل

35.286

ح�سة ال�سهم من �سايف الربح

2.024.336

109.326

%4.64

45.034

%11.61

1.375.134

%1.83

الت�سهيالت الئتمانية ،بال�سايف

اإجمايل حقوق امل�ساهمني

241.237

223.570

1.400.325

%1.78

العائد على معدل املوجودات

العائد على معدل حقوق امل�ساهمني

%15.18
%14.93

%15.00

�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت اإلى معدل املوجودات
�سايف الت�سهيالت اإلى ودائع العمالء

%71.94

كفاية راأ�ض املال

�سايف الت�سهيالت غري العاملة اإلى الت�سهيالت

%7.90

%5.29

%68.91

%4.52

تغطية املخ�س�ص ل�سايف الت�سهيالت غري العاملة

%6.31

%1.93

%17.04

%5.35

()%3.58

1.940.363

1.007.337

اأهم الن�سب املالية

()%0.63

%4.33

947.590

ودائع العمالء

%5.97

36.596

0/353

اأهم بن�د امليزانية العامة
جمموع املوجودات

التغري

%4.83

%93.61

%95.20

امل�ؤ�رصات املالية لل�صن�ات ال�صابقة:
باالآالف با�ستثناء �سعر ال�سهم

�سايف الربح

الأرباح املوزعة

الأ�سهم املوزعة

2007

20.910
7.500

5.000

2008

20.295

4.000

8.000

2009

25.549

8.800

12.000

2010

34.749

15.000
-

2011

36.596
17.000
-

2012

35.286

*17.000

-

حقوق امل�ساهمني

145.044

151.501

177.051

205.926

223.571

241.237

�سعر ال�سهم يف ال�سوق املايل

3.20

2.52

2.47

3.18

2.77

2.75

الأ�سهم امل�سدرة

* تو�سية جمل�ص االإدارة للهيئة العامة عن عام 2012
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املركز املايل ونتائج اأعمال البنك
اإجمايل ودائع العمالء

اإجمايل امل�ج�دات
2.024.336
1.940.363
1.843.445

1.400.325
1.375.134
1.335.849
1.264.097

1.746.914
1.462.244
1.319.245

2011

2012

2009

2010

2008

2007

1.125.348

2012

2010

241.237
223.570

878.294

205.926
784.546

177.051

595.211 687.476

151.501

2012

2011

2010

2009

2008

2007

ن�صبة �صايف الت�صهيالت غري العاملة

2011

2012

2010

2009

122.77%

2012

4.83%
2011

2010

2007

119.01%
116.68%

95.20%
4.10%

2008

145.044

ن�صبة تغطية املخ�ص�صات

6.02%

4.52%

2007

اإجمايل حق�ق امل�صاهمني

اإجمايل الت�صهيالت الئتمانية

1.064.105
1.003.354

2011

2009

2008

994.859

93.61%

4.96%
4.53%
91.33%
2009

2008

2007

2012

2011

2010
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املركز املايل ونتائج اأعمال البنك
حتليل نتائج اأعمال البنك

بالرغم من ا�ستمرار تراجع معدالت النمو االقت�سادي واأثر ذلك على اأداء القطاعات
االقت�سادية ،اإال اأن البنك ا�ستطاع اأن ي�ستمر يف حتقيق نتائج مالية متميزة جتاوزت ما
كان متوقعا ً �سمن املوازنة التقديرية لل�سنة ،حيث حقق البنك ربحا ً قبل ال�رسيبة مببلغ
 50.4مليون دينار مقارنة مع  50.9مليون دينار لعام  2011بانخفا�ض بن�سبة  ،%1.12فيما
بلغ �سايف الربح بعد �رشيبة الدخل  35.3مليون دينار مقارنة مع  36.6مليون دينار للعام
ال�سابق وبانخفا�ض ن�سبته  %3.58لتبلغ ح�سة ال�سهم الواحد من �سايف الربح 0.353
دينار مقابل  0.366دينار للعام ال�سابق .ويعود ال�سبب الرئي�سي لهذا النخفا�ض اإلى وجود
اأرباح بيع موجودات مالية العام ال�سابق مببلغ  5.9مليون دينار مقابل  89األف دينار للعام
احلايل ،اأي اأنه با�ستثناء هذه االأرباح ،يكون البنك قد حقق منوا ً يف نتائجه الت�سغيلية قبل
ال�رسيبة بن�سبة  .%11.61وباالإ�سافة اإلى ما �سبق ،فقد حقق البنك �سايف اأرباح بقيمة
 145األف دينار نتجت عن بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
ال�سامل قيدت ب�سكل مبا�رش حل�ساب االأرباح املدورة ومل تظهر �سمن بيان الدخل.

اإيرادات اأخرى %5^4

اأرباح م�ج�دات مالية %2

�صايف العم�لت %16^9

�صايف اإيرادات الف�ائد %75^7

ت�سغيلياً ،ا�ستمر البنك يف حتقيق معدالت منو مرتفعة ،فقد ارتفع �سايف اإيرادات الفوائد
بن�سبة  %7.3ليبلغ  86.7مليون دينار مقارنة مع  80.8مليون دينار للعام ال�سابق ،كما
اإجمايل الدخل
بلغ �سايف االإيرادات من العموالت  19.3مليون دينار بارتفاع طفيف عن العام ال�سابق،
وقد انخف�ست اأرباح البنك من اال�ستثمارات من  8.3مليون دينار اإلى  2.3مليون دينار نتيجة االأرباح التي مت حتقيقها العام ال�سابق عن بيع عدد من ا�ستثمارات البنك يف االأ�سهم وال�سندات،
وبالنتيجة فقد بلغ اإجمايل الدخل  114.5مليون دينار مقابل  115.2مليون دينار للعام ال�سابق ،هذا وال تزال اإيرادات البنك الت�سغيلية من الفوائد والعموالت ت�سكل اجلزء االأكرب من اإجمايل
الدخل بن�سبة تبلغ  %92.6مقابل  %86.8للعام ال�سابق.

يف املقابل ،انخف�ص اإجمايل امل�رشوفات مبا يف ذلك خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية مببلغ  156األف دينار لتبلغ  64.1مليون دينار .هذا وقد ارتفعت نفقات املوظفني بن�سبة  %2.49ب�سبب
منح الزيادات ال�سنوية باالإ�سافة اإلى الزيادة يف اأعداد املوظفني لتلبية متطلبات التفرع والتو�سع يف ن�ساطات البنك .كما ارتفعت امل�ساريف الت�سغيلية االأخرى مببلغ  915األف دينار وبن�سبة
 %4.9منها ارتفاع مببلغ  698األف دينار يف م�ساريف الكهرباء والتدفئة نتيجة ارتفاع تعرفة الكهرباء على القطاع امل�رشيف خالل عام  ،2012هذا بالإ�سافة اإلى الرتفاع يف امل�ساريف نتيجة
الزيادة يف اأن�سطة البنك الت�سغيلية ب�سكل عام خا�سة زيادة عدد الفروع وقنوات االت�سال وما رافقها من ارتفاع يف م�ساريف االإيجارات الناجت عن اإيجار الفروع اجلديدة وارتفاع اإيجار عدد من
الفروع احلالية عند جتديد عقود االإيجار ،باالإ�سافة اإلى م�ساريف االأنظمة االآلية .هذا وقد بلغ خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية  3.4مليون دينار والذي ميثل ما مت اقتطاعه خالل العام لتعزيز
خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مقابل  1.7مليون دينار للعام ال�سابق ،يف حني بلغت املخ�س�سات املتنوعة  1مليون دينار بانخفا�ض  3.4مليون دينار عن العام ال�سابق نتج
ب�سكل رئي�سي عن خم�س�سات الق�سايا املقامة على البنك التي مت اقتطاعها العام ال�سابق.
احلك�مة والقطاع العام %13

حتليل املركز املايل للبنك

ا�ستمر البنك خالل العام يف حتقيق معدالت منو مرتفعة يف معظم بنود مركزه املايل ،فقد ارتفع اإجمايل
املوجودات اإلى  2024.3مليون دينار بارتفاع  84مليون دينار عن نهاية العام ال�سابق وحمققا ً منوا ً بن�سبة .%4.3
كما منا اإجمايل حمفظة الت�سهيالت الئتمانية اإلى  1064.1مليون دينار مقابل  1003.4مليون دينار لعام ،2011
حمققا ً ن�سبة منو مقدارها  ،%6.1وقد حتقق هذا النمو يف ظل �سيا�سة البنك التي اتبعها منذ �سنوات والقائمة
على تو�سيع قاعدة العمالء والتوجه نحو ت�سهيالت االأفراد وال�رشكات املتميزة ،ولقد كان لهذه ال�سيا�سة االأثر
الكبري يف حت�سني جودة حمفظة الت�سهيالت االئتمانية ،حيث انخف�ست ن�سبة �سايف الت�سهيالت غري العاملة
لتمثل ما ن�سبته  %4.52من اإجمايل الت�سهيالت مقابل  %4.83لعام  ،2011وبالنتيجة فقد بلغ �سايف حمفظة
الت�سهيالت الئتمانية مبلغ  1007.3مليون دينار مقابل  947.6مليون دينار للعام ال�سابق اأي بزيادة مقدارها
 59.7مليون دينار وبن�سبة  ،%6.3هذا وقد قام البنك بتعزيز ما يحتفظ به كمخ�س�ص مقابل الت�سهيالت
االئتمانية غري العاملة لي�سل ر�سيد املخ�س�ص اإلى  45.8مليون دينار بالرغم من احتفاظ البنك مبخ�س�سات
كافية مقابل الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة وفقا ً لتعليمات البنك املركزي االأردين ،حيث تبلغ ن�سبة
تغطية املخ�س�سات ل�سايف الت�سهيالت غري العاملة .%95.2

املن�صاأة ال�صغرية
واملت��صطة %4^7
ت�صهيالت
الأفراد %53
ال�رصكات الكربى
%17^3
قرو�س الإ�صكان
%12

ت�زيع الت�صهيالت الئتمانية
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املركز املايل ونتائج اأعمال البنك
بلغ ر�سيد ا�ستثمارات البنك يف االأ�سهم وال�سندات مبلغ  520.5مليون دينار مقابل  490.9مليون دينار للعام ال�سابق ،وقد نتج هذا الرتفاع ب�سكل رئي�سي ب�سبب زيادة ال�ستثمار يف اأذونات
اخلزينة وال�سندات املالية احلكومية ،حيث ارتفع ر�سيدها مببلغ  54مليون دينار لتبلغ  428.9مليون دينار يف نهاية العام يف حني انخف�ست ا�ستثمارات البنك يف ال�سندات االأخرى نتيجة
ا�ستحقاق عدد منها ،وارتفعت قيمة ا�ستثمارات البنك يف االأ�سهم مببلغ  2.8مليون دينار لتبلغ  51.6مليون دينار نتيجة زيادة ا�ستثمارات البنك يف الأ�سهم .ويهدف البنك من ا�ستثماراته يف
املوجودات املالية اإلى حتقيق التوازن يف توظيف االأمـوال يف اأدوات ذات خماطر قليلة ،وعوائد اأعلى ومبا يحافظ على �سيولة البنك.
اأما يف جمال م�سادر التمويل ،وبالرغم من التناف�ص ال�سديد الذي �سهده القطاع امل�رشيف على الودائع وال�سح يف
ال�سيولة ب�سكل عام ،فقد ا�ستطاع البنك من زيادة ودائع العمالء اإلى  1400.3مليون دينار مقابل  1375.1مليون
دينار للعام ال�سابق حمـققا ً منوا ً بن�سبة  ،%1.8مما يدل على قدرة البنك على ا�ستقطاب الودائع والعمل على
تو�سيع قاعدة مودعيه وب�سكل خا�ص يف االأردن .هذا ويتمتع البنك بن�سبة �سيولة عالية تن�سجم مع املعايري
العاملية ومتطلبات اجلهات الرقابية ومتثل م�سدر اطمئنان جلميع اجلهات التي تتعامل مع البنك ،حيث ت�سكل
الت�سهيالت الئتمانية ما ن�سبته  %71.9من ودائع العمالء ،هذا وت�سكل ودائع العمالء امل�سدر االأ�سا�سي من
م�سادر التمويل للبنك حيث متثل ما ن�سبته  %69من اإجمايل م�سادر االأموال.
بلغ اإجمايل حقوق امل�ساهمني  241.2مليون دينار كما يف نهاية عام  2012مقابل  223.6مليون دينار يف نهاية
العام ال�سابـق حمـققا ً ارتفاعـا ً بن�سبة  .%7.9وقد �ساهمت �سيا�سة البنك يف توزيع االأرباح من تعزيز كفاية راأ�ص
املال حيث بلغت وفقا ً ملتطلبات بازل  %14.93لعام  2012مقابل  %15لعام  2011وهي اأعلى من احلد الأدنى املقرر
من قبل البنك املركزي الأردين البالغ  ،%12كما بلغت ن�سبة راأ�ص املال االأ�سا�سي للموجودات املرجحة باملخاطر
 ،%14.02ون�سبة حقوق امل�ساهمني املرجحة اإلى اإجمايل املوجودات ( ،%9.75 )Leverage Ratioاالأمر الذي ي�سع
البنك �سمن الفئة االأولى (راأ�سمال جيد) وفقا ً لدرجة املالءة.

ودائع البن�ك %5

التاأمينات النقدية %2

مطل�بات اأخرى %3
حق�ق امل�صاهمني %12
اأم�ال مقرت�صة %9

ودائع العمالء %69

ت�زيع الأرباح

اإجمايل م�صادر الأم�ال

قرر جمل�ص االإدارة التو�سية للهيئة العامة للم�ساهمني بتوزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة  ،%17وتاأتي
هذه التو�سية �سمن اإ�سرتاتيجية البنك لتدعيم راأ�ص املال وتعزيز قدرة البنك على تو�سيع اأعماله وزيادة حجم
ن�ساطاته وقدراته التناف�سية.
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ن�صاطات واإجنازات البنك
خدمات الأفراد

وا�سل بنك القاهرة عمان القيام بدوره الريادي يف جمال تقدمي اخلدمات امل�رشفية لالأفراد واملحافظة على ح�سة متقدمة يف ال�سوق ،حيث ي�سكل ذلك املرتكز االأ�سا�سي الإ�سرتاتيجية البنك مع
املحافظة على جودة املحفظة االئتمانية وانخفا�ص ن�سب التعرث ،حيث مت الرتكيز خالل العام على تعديل ال�سيا�سات اخلا�سة بقرو�ص االأفراد مبا يتالءم مع الو�سع االقت�سادي احلايل وب�سكل
املي�رش مبا يف ذلك زيادة ال�رشكات املعتمدة �سمن هذا
يتنا�سب مع احتياجات العمالء .كما قام البنك خالل العام بتطوير عدد من املنتجات والربامج وا�ستمر يف التو�سع يف برامج التق�سيط
رّ
الربنامج.

وقد �سهد عام  2012تخطي البنك حلاجز املليار دينار يف حجم قرو�ص االأفراد التي مت منحها ملختلف العمالء منذ البدء بهذه القرو�ص قبل ما يزيد عن ع�رش �سنوات .وقد قام البنك بهذه املنا�سبة
باالحتفاء بعمالئه وموظفيه الذين �ساهموا بتحقيق هذا االإجناز من خالل اإطالق «حملة املليار» التي ت�سمنت فوز عدد من العمالء وموظفي الفروع بفر�سة الدخول اإلى غرفة الدنانري وجمع
اجلائزة.

و�سمن التوا�سل مع القطاعات االقت�سادية املختلفة واال�ستفادة من التطور التقني للبنك وانت�ساره اجلغرايف ،اأبرم البنك اتفاقية تعاون مع �سندوق االئتمان الع�سكري ،يتم من خاللها
ا�ستفادة املنتفعني من ال�سندوق من خدمات ال�رشاف االآيل التابعة للبنك.

كما عزز البنك من اأن�سطته يف هذا املجال احلمالت الت�سويقية والرتويجية بالقيام على مدار العام بعدة حمالت حتفيزية للعمالء كحملة حتويل الرواتب حتت عنوان «برنبحك حتى نوفر عليك»
انطالقا ً من �سعي البنك لتخفيف االأعباء االقت�سادية عن عمالئه ،حيث جاءت اجلوائز على �سكل ليرتات حمروقات �سملت اأكرث من  2500رابح .باالإ�سافة اإلى غرفة «الربع مليون» حل�سابات
التوفري ،حملة عيد االأم حلملة البطاقة االئتمانية والتي تتيح فر�سة ربح خوامت اأملا�ص ،وحملة بطاقات االإنرتنت املدفوعة مقدماً ،وحملة «حتدي اخلزنة» لعمالء احلواالت املالية ال�رشيعة «وي�سرتن
يونيون» .كما اأتاح البنك لعمالئه تاأجيل اأق�ساط القرو�ص يف فرتات االأعياد،

هذا وقد ا�ستمر البنك يف تطوير وتو�سيع برامج القرو�ص متناهية ال�سغر والذي يعنى بتقدمي القرو�ص ل�سغار احلرفيني واملهنيني م�ستفيدا ً من انت�سار البنك وتواجده من خالل مكاتب �رشكة
الربيد االأردين وذلك من خالل توقيع اتفاقية مع ال�رشكة االأردنية ل�سمان القرو�ص ل�سمان خماطر متويل امل�رشوعات ال�سغرية واملتناهية ال�سغر بهدف رفع م�ستوى الن�ساط االقت�سادي لها
ودعم املحافظات ومبا يتما�سى مع االإ�سرتاتيجية الوطنية لهذا القطاع.
كما ا�ستمر البنك يف امل�ساهمة بتحقيق الروؤية امللكية ال�سامية لتمويل امل�ستفيدين من املبادرة امللكية «�سكن كرمي لعي�ص كرمي» وذلك مبنح قرو�ص اإ�سكان للم�ستفيدين ب�سعر فائدة %5
بدون عمولة يتم تثبيتها طيلة مدة القر�ض التي قد ت�سل اإلى  30عاما ً.
واأدت �سيا�سات وبرامج البنك اإلى منو ت�سهيالت الأفراد والإ�سكان بن�سبة  %10.1و %3.3على التوايل خالل العام لي�سل ر�سيدها اإلى  564.3مليون دينار و 128.1مليون دينار على التوايل.

ت�صهيالت ال�رصكات ال�صغرية واملت��صطة

مت اال�ستمرار بتفعيل دور البنك يف جمال االإقرا�ص للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة من خالل ال�سيا�سة االئتمانية اخلا�سة بذلك ،حيث اأنه وعلى الرغم من التحديات الكبرية التي واجهت عددا ً
من القطاعات نتيجة االأو�ساع االقت�سادية و�سح ال�سيولة يف القطاع امل�رشيف فقد ا�ستطاع البنك التو�سع �سمن هذه الفئة ومبا يتجاوز اأهداف العام �سواء من حيث اأعداد العمالء اأو اأر�سدة
الت�سهيالت املبا�رشة وغري املبا�رشة التي مت منحها .وقد اقرتن ذلك باملحافظة على االأداء اجليد ملحفظة الت�سهيالت القائمة من حيث تدين امل�ستحقات واحلد من ن�سب التعرث وااللتزام بتعليمات
البنك املركزي الأردين.
وحتقيقا ً ال�ستمرارية التو�سع وخدمة هذا القطاع بال�سكل االأمثل وتو�سيع قاعدة عمالئه ولغايات تطوير املهارات املالية واالإدارية ،فقد مت اال�ستمرار بالتعاون والتن�سيق مع مركز تطوير االأعمال
( )BDCمبوجب االتفاقية اخلا�سة بربنامج امربيتك – االأردن التابع ملنظمة موؤمتر االأمم املتحدة للتجارة والتنمية ( )UNCATADوالتي تهدف اإلى تاأ�سي�ض وتنمية عالقات التعاون املهني يف
جمال التدريب واال�ست�سارات خلدمة اأ�سحاب و�ساحبات امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ،حيث قام البنك بانتداب بع�ص موظفني للقيام بور�سات عمل لدى املركز ليتم من خاللهم التعريف
باأهمية امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة للم�ساركني من اأ�سحاب ال�رشكات والتجار ون�رش التوعية بني اأ�سحاب هذا القطاع وتثقيفهم بكيفية التوا�سل مع البنوك للح�سول على التمويل
الالزم وتخطي العقبات التي قد تقف عائقا ً اأمامهم يف احل�سول على التمويل ،كما قام البنك من خالل املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�ساريع االقت�سادية ( )JEDCOباإلقاء ندوات وور�سات
عمل الأ�سحاب امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة.

كما قام البنك خالل العام بتوقيع اتفاقية مع اأوبك ( ،)Overseas Private Investment Corporationحيث كان البنك من اأوائل املوقعني على هذه االتفاقية والتي كانت من خالل
مبادرة احلكومة االأردنية (وزارة التخطيط) باإطالق برنامج متويل امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة ،وذلك اإميانا ً من البنك ب�رشورة واأهمية ت�سجيع تقدمي التمويل للم�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
 SMEsذات اجلدارة االئتمانية والتي مل حتظ بفر�سة التمويل �سابقاً ،وبخا�سة يف املحافظات خارج نطاق العا�سمة االأردنية باالإ�سافة اإلى امل�ساريع اململوكة من قبل الن�ساء .وللم�ساهمة يف
حتقيق هذه الغاية اأي�سا ً فقد مت توقيع اتفاقية مع ال�رشكه االأردنية ل�سمان القرو�ص.

وقد قام البنك بتوقيع اتفاقيه تعاون مع املوؤ�س�سة االأردنية لتطوير امل�ساريع االقت�سادية التي تقوم باإعداد الدرا�سات واالأبحاث االقت�سادية والقطاعية لعمالء امل�ساريع ال�سغرية واملتو�سطة
وا�ستقطابهم للبنوك امل�ساركة.
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ت�صهيالت ال�رصكات الكربى

بالرغم من التحديات التي واجهت عددا ً من القطاعات االقت�سادية خالل العام والتي متثلت يف تراجع اأداء بع�ص القطاعات االقت�سادية ،اإال اأن البنك وا�سل تلبية احتياجات عمالئه �سمن
املعايري املقرة من جمل�ص االإدارة والتي حتافظ على احلد املقبول من املخاطر االئتمانية وحتقيق عوائد مر�سية للبنك ،من خالل ا�ستقطاب اأف�سل العمالء من ال�رشكات الكربى العاملة يف اململكة
وزيادة �سقوف الت�سهيالت املمنوحة للعمالء القائمني لدى البنك ذو املالءة العالية وال�سجل التاريخي املمتاز وحثهم على اال�ستغالل االأمثل لل�سقوف اجلديدة مع الرتكيز على الت�سهيالت غري
املبا�رشة وعمليات التمويل التجاري ،هذا وقد �سهد العام امل�ساركة يف عدة قرو�ص جتمع بنكي لغر�ص متويل م�ساريع تنموية وحيوية وا�ستثمارية تعود بالنفع على االقت�ساد االأردين.
كما قام البنك �سمن مظلة برنامج االإقرا�ص اخلا�ص بـ  ،Green Lendingبتوقيع اتفاقية متويل مع الوكالة الفرن�سية للتنمية ( )AFDوالتي تتيح للبنك تقدمي ت�سهيالت متو�سطة
وطويلة االأجل باأ�سعار مناف�سة لغايات متويل م�ساريع عمالئها يف جمال الطاقة امل�ستدامة وم�ساريع حت�سني كفاءة ا�ستخدام الطاقة يف االأردن.

اخلزينة وتنمية م�صادر الأم�ال

متكن البنك من التعامل بح�سافة مع الظروف ال�سوقية املتقلبة حمليا ً خالل العام وخ�سو�سا ً ما �سهده ال�سوق امل�رشيف من تراجع يف م�ستويات ودائع العمالء بالدينار االأردين ،من خالل تنويع
م�سادر متويل البنك بعملة الدينار الأردين وب�سعر فائدة مناف�ض يكفل للبنك ال�ستمرار لتلبية احتياجات عمالئه التمويلية باأ�سعار مناف�سة .كما متكن البنك من اإدارة م�سادر اأمواله من
العمالت االأجنبية من خالل ا�ستثمارات ال�سوق النقدي وم�سادر التمويل املختلفة واملحكومة بال�سيا�سة االئتمانية ا�ستنادا ً اإلى النماذج االإح�سائية املطورة داخليا ً لقيا�ص خماطر البنوك
املرا�سلة واملخاطر ال�سيادية ملختلف الدول.

اأما على �سعيد اخلدمات اال�ستثمارية ،فقد ا�ستمر البنك بتوفري خدمات التداول االإلكرتوين بالهام�ص ( )CABFXمع التو�سع يف امليزات التي يقدمها هذا املنتج للعمالء من خالل اأحدث
من�سات التداول واأف�سل االأدوات التحليلية ،حيث منا عدد العمالء الفاعلني يف هذه اخلدمة .كما ا�ستمر البنك بتقدمي احللول اال�ستثمارية املبتكرة واالأدوات اال�ستثمارية ذات الهيكلية اخلا�سة
لعمالئه الراغبني يف التحوط من تقلبات االأ�سواق اأو امل�ساربة بهدف حتقيق االأرباح االآنية وامل�ستقبلية ،حيث مت ت�سميم جمموعة من منتجات التحوط املبتكرة وت�سويقها لعمالء البنك من
االأفراد وال�رشكات يف االأردن وفل�سطني خالل العام.
كما قام البنك خالل العام من خالل دائرة االأبحاث باإعداد ون�رش جمموعة كبرية من التقارير والتحليالت االقت�سادية ،باالإ�سافة اإلى التعاون مع جمعية البنوك يف اإعداد اأوراق عمل ت�ساعد
البنوك املرخ�سة على مواجهة التغريات التي طراأت على تعليمات البنك املركزي االأردين.

كما ا�ستمر البنك يف توطيد عالقاته مع البنوك املحلية والعاملية ،مما زاد من �سبكة البنوك املرا�سلة وال�سقوف االئتمانية املمنوحة للبنك من قبل هذه البنوك ،مما مكن البنك من احل�سول
على اأف�سل العرو�ص واالأ�سعار والتي اأتت بالفائدة على عمالء البنك.

اخلدمات ال�صتثمارية

يقوم البنك ومن خالل اأذرعه اال�ستثمارية� ،رشكة اأوراق لال�ستثمار يف االأردن وال�رشكة الوطنية لالأوراق املالية يف فل�سطني ،بتقدمي خدمات الو�ساطة يف االأ�سواق املحلية ،االإقليمية والدولية.
كما تقوم بتقدمي خدمات اإدارة االأ�سول كاإدارة حمافظ ا�ستثمارية للعمالء ،تاأ�سي�ص واإدارة �سناديق اال�ستثمار ذات الغايات املختلفة ،وتقدمي امل�سورة املالية واال�ستثمارية ،باالإ�سافة اإلى اإعداد
الدرا�سات والأبحاث.
�صبكة الفروع ومنافذ الت�زيع

تطبيقا ً الأهداف الهوية املوؤ�س�سية وخطط االنت�سار اجلغرايف للبنك .مت خالل العام اال�ستمرار بافتتاح فروع ومكاتب جديدة واإعادة تاأهيل فروع البنك القائمة يف االأردن مبا يتوافق مع هذه
االأهداف والتي تتميز بت�ساميم ع�رشية تواكب احلداثة وت�سمن �سال�سة العمل وتقدمي اخلدمات امل�رشفية للعمالء ب�سهولة وي�رش وحتقق ال�رشية واخل�سو�سية للعمالء .ومن حر�ص البنك على
التواجد يف مناطق حيوية ،مت افتتاح �ستة فروع يف كل من غور ال�سايف ،عجلون ،اإربد جممع ال�سفريات ،الطفيلة ،الر�سيفة اجلبل ال�سمايل ،اجلامعة االأملانية االأردنية ،وثمانية مكاتب جديدة يف
كل من جمرك عمان ،حرة الزرقاء ،ال�سوبك ،وادي مو�سى ،معان ،الكورة دير اأبي �سعيد ،ال�سونة ال�سمالية ،وال�سونة اجلنوبية خلدمة وزارة املالية بجمع االإيرادات العامة وتقدمي خدماتنا امل�رشفية
لكافة املواطنني يف تلك املناطق .كما قام البنك و�سمن خطته لزيادة الكفاءة يف اأداء الفروع بدمج فرع جبل احل�سني �سمن فرع جبل احل�سني الغربي وفرع القوي�سمة �سمن فرع القوي�سمة/
�سارع مادبا وفرع الكرك �سمن فرع الكرك /الثنية وبذلك اأ�سبح عدد الفروع واملكاتب  105منها  21فرعا ً يف فل�سطني ،كما قام البنك بتحديث ثالث فروع ح�سب الهوية املوؤ�س�سية للبنك.

باالإ�سافة اإلى ذلك فقد قام البنك بزيادة عدد ال�رشافات االآلية لديه بواقع ثمانية �رشافات اآلية يف االأردن وثالثة يف فل�سطني ،لي�سبح اإجمايل عددها � 235رشافاً ،والتي اأطلق البنك من خاللها
خدمة دفع فواتري الكهرباء واالت�ساالت .كما يقوم البنك بت�سويق خدماته من خالل ثالثة «مراكز ا�ست�سارية وبيعية» يف كل من الزرقاء ،اإربد وجر�ص ،لتقدمي الن�سح وامل�سورة وا�ستقبال طلبات
العمالء حتى ال�ساعة اخلام�سة م�ساءً باالإ�سافة اإلى اأيام ال�سبت.
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ن�صاطات واإجنازات البنك
كما يتيح البنك لعمالئه من خالل التطبيق اخلا�ص بالهواتف الذكية اإمكانية حتديد مواقع الفروع املختلفة ،ف�سال ً عن ح�سولهم على معلومات تف�سيلية حولها ،مبا يف ذلك معلومات
املي�رش املتعاقدة مع
التوا�سل معها وحتديد الفروع التي تتوافر فيها خدمة «ب�سمة العني» الرائدة .هذا باالإ�سافة اإلى معرفة اأماكن مكاتب الربيد التي يتواجد بها البنك و�رشكات التق�سيط
رّ
البنك واملجالت التي تعمل فيها هذه ال�رسكات.
ويف اإطار �سعي البنك لتعزيز توا�سله مع عمالئه من خالل موقعه االإلكرتوين ،اأعاد البنك اإطالق موقعه االإلكرتوين  www.cab.joعلى االإنرتنت بحلة جديدة ت�ستند اإلى اأحدث لغات الربجمة.
وي�سمل املوقع االإلكرتوين اجلديد معلومات �ساملة ومف�سلة عن باقة اخلدمات امل�رشفية التي يقدمها البنك لعمالئه ،والعرو�ص واحلمالت ،ف�سال ً عن خدمات اأخرى ي�ستفيد منها العمالء
واملهتمون .ويتميز املوقع ب�سهولة ا�ستخدامه وت�سفحه ،و�سال�سة ا�ستخراج املعلومات الالزمة منه .كما يوفر املوقع اإمكانية الدخول اإلى نظام البنك االإلكرتوين االآمن ملنح امل�ستخدمني
خ�سو�سية وحماية عالية امل�ستوى.

وقد حققت املواقع املقدمة خلدمات التحويل املايل ال�رشيع «وي�سرتن يونيون» التابعة لبنك القاهرة عمان من فروع ووكالء فرعيني خالل عام  2012زيادة يف حجم احلوالت املنفذة من خاللها
بواقع  %19.6مقارنة مع العام ال�سابق .حيث بلغت قيمة التعامالت املالية لهذه احلواالت ما يقارب من  185مليون دينار موزعة بني حواالت �سادرة وواردة نفذت من خالل  187موقعاً .كما
ا�ستكمل البنك خطط تطوير خدمات التحويل املايل ال�رشيع من خالل نظام «وي�سرتن يونيون» العاملي ،حيث قام بزيادة عدد املواقع املقدمة للخدمة (فروع ووكالء فرعيني) ،اإ�سافة اإلى و�سع
معايري موحدة جلودة اخلدمة يف كافة املواقع �سواء من حيث ال�رشعة يف تقدمي اخلدمة واملهنية العالية واالنت�سار يف كافة مناطق اململكة .كما قام البنك وبالتعاون مع �رشكة وي�سرتن يونيون
بتنظيم حفل لعدد من اجلاليات االأجنبية يف االأردن ،حيث يجد البنك هذه املنا�سبات فر�سة قيمة للتوا�سل وتعزيز العالقات مع اأفراد اجلاليات العاملة يف االأردن.

وبهدف الت�سهيل على الالجئني املقيمني يف االأردن ،قام البنك بتنفيذ م�رشوع توزيع معونات املفو�سية ال�سامية ل�سوؤون الالجئني  UNHCRللم�ستفيدين با�ستخدام بطاقات فيزا Visa
 Cardمن خالل فروع البنك وذلك بعد توقيع اتفاقية م�سرتكة وو�سعها حيز التنفيذ مع بداية عام  ،2012حيث بلغ عدد امل�ستفيدين منذ بداية تنفيذ التفاقية لنهاية عام  2012ثالثة اآالف
و�ستمائة وخم�سون ( )3650م�ستفيداً .اأما فيما يتعلق بالالجئني ال�سوريني فتم تقدمي املعونات لهم عن طريق تفعيل برنامج ب�سمة العني ( )IRISليدخل امل�رسوع حيز التنفيذ مع بداية
�سهر  2012/6من خالل فروع البنك واأجهزة ال�رشاف االآيل املزودة بالكامريات اخلا�سة بب�سمة العني ( )IRISلل�سحب من خاللها; حيث بلغ عدد امل�ستفيدين ال�سوريني مع نهاية عام 2012/12
خم�سة اآالف وت�سعمائة وع�رشون ( )5920م�ستفيداً.

فرع غ�ر ال�صايف

فرع جممع ال�صفريات اإربد

مكتب طلبة اجلامعة الأردنية /العقبة

فرع �صارع اجلي�س  -الزرقاء
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فرع الطفيلة

مكتب ب�ابة جامعة احل�صني بن طالل  -معان

ن�صاطات واإجنازات البنك
تقنية املعل�مات

ا�ستمرارا ً يف التطور الذي اأجنزه بنك القاهرة عمان خالل ال�سنوات ال�سابقة وبالتزامن مع تطور وتقدم ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات ح�سب اأف�سل املمار�سات واملعايري واملوا�سفات العاملية،
ا�ستمرت اإدارة البنك بدعم وتطوير اأنظمة البنك التقنية من خالل اال�ستثمار يف البنية التحتية واأنظمة ا�ستمرارية العمل واأمن وحماية املعلومات واأنظمة اخلدمات امل�رشفية ال�ساملة ،وقد
�سمل ذلك توقيع اتفاقية لرتكيب �سبكة ات�سال وا�سعة النطاق ( )Wide Area Networkرديفة ل�سبكة البنك العاملة حاليا ً لتعمل اآليا ً يف حال حدوث اأي طارئ اأو عطل ،مما ي�سمن
ا�ستمرارية تقدمي اخلدمات امل�رشفية على مدار ال�ساعة .اإ�سافة اإلى تطبيق اأحدث تكنولوجيا املوجهات ال�سبكية بالتعاون مع اأكرب �رشكات ال�سبكات العاملية مما ي�سمن اأداء عايل اجلودة ،وقد مت
تركيب نظام تخزين افرتا�سي ( )Virtual Tape Libraryي�ستخدم اأحدث تكنولوجيا الن�سخ االحتياطي والذي ي�سمن ن�سخ املعلومات اآنيا ً يف كال موقعي مركز املعلومات الرئي�سي والبديل.
وعلى �سعيد اأمن املعلومات ،فقد قامت اإدارة تقنية املعلومات بتطوير اأنظمة منع االخرتاق ( )Intrusion Prevention Systemsوذلك بالتعاون مع اأكرب �رسكات اأمن وحماية املعلومات
العاملية وتطبيق اأحدث تكنولوجيا اجلدران النارية على امل�ستوى ال�سابع ،مما ي�سمن بيئة اإلكرتونية اآمنة .هذا وقد قام البنك بتطوير نظام واإطار اإداري فاعلني الإدارة اأمن املعلومات يف البنك مبا
يتطابق مع املوا�سفات واملقايي�ص الدولية فكان بنك القاهرة عمان اأول بنك يف اململكة مينح �سهادة (.)ISO 27001
كما مت البدء بتطبيق النظام البنكي الرئي�سي اجلديد ( )Core Banking Systemبنجاح والعمل جاري لتطبيقه يف كافة فروع البنك ،اإ�سافة اإلى تطبيق نظام ال�رشافات االآلية والقنوات
االإلكرتونية اجلديد ومبا يتوافق مع متطلبات �رشكة فيزا العاملية واالرتقاء مب�ستوى اخلدمات امل�رشفية اإلى اأعلى امل�ستويات ،وي�سمل ذلك تقدمي خدمة دفع الفواتري وخدمة �سحن بطاقات الهاتف
اجلوال املدفوعة م�سبقا ً وتقدمي خدمة الر�سائل الق�سرية االآنية ،اإ�سافة اإلى خدمات اإدارة البطاقات االئتمانية وبطاقة اخل�سم الفوري من احل�ساب والبطاقات املدفوعة م�سبقا ً.

امل�ارد الب�رصية والتدريب

�صيا�صة البنك يف التعيني

نظرا ً الأهمية عملية التوظيف يف توفري اأف�سل العنا�رش املدربة من ذوي الكفاءات واملوؤهالت املنا�سبة ل�سغل الوظائف ال�ساغرة ووفق حاجة العمل ،فقد اتبع البنك �سيا�سة منح االأولوية يف
التوظيف لكوادر البنك ومبا ميكن املوظفني من التطور الوظيفي داخل البنك ،حيث يتم طرح اأي �ساغر للتناف�ص عليه داخليا ً من قبل املوظفني املوؤهلني الذين تتوافق موؤهالتهم وخرباتهم مع
متطلبات الوظيفة ويتم االختيار بناءً على مدى التطابق بني خربات املوظف العملية وموؤهالته العلمية وتاريخه الوظيفي لدى البنك مع متطلبات الوظيفة ال�ساغرة وامتحان التوظيف
الذي يقيم الكفاءة الفنية للمر�سحني ومقابالت التوظيف الفنية واالإدارية امل�ستندة للكفاءات املعتمدة يف الو�سف الوظيفي.

كما يقوم البنك بالتوظيف من اخلارج لبع�ص الوظائف التي تتطلب اإدخال خربات جديدة اأو للم�ستويات الوظيفية االبتدائية يف العمل .ويراعى يف التوظيف التوافق مع خطة القوى العاملة
واملوازنة واحتياجات العمل الفعلية وا�ستقطاب اأف�سل للكوادر الب�رشية االأكرث توافقا ً مع املتطلبات الوظيفية ووفق �سل�سلة اإجراءات تعيني ت�سمل م�سح الطلبات املتوفرة وتقييمها من
خالل امتحانات ومقابالت توظيف واختيار اأف�سل املر�سحني والتاأكد من توافر �رشوط التعيني كافة ليبداأ املوظف م�ساره الوظيفي بالبنك .يبلغ عدد موظفي البنك وال�رشكات التابعة 2.187
موظفا ً وفقا ً للموؤهالت التالية:
دكتوراة
ماج�ستري
دبلوم عايل
بكالوريو�ض
دبلوم
ثانوية عامة
دون التوجيهي
املجموع

1
74
8
1.312
347
230
167
2.139

البنك

3
24
2
3
32

اأوراق لال�ستثمار

3
8
1
4
16

الوطنية لالأوراق املالية

1
80
8
1.344
350
234
170
2.187

املجموع

هذا وقد قام البنك بتحديث �سيا�سة تقييم اأداء املوظفني ،بحيث مت حتديث الكفاءات املهنية واالإدارية وال�سلوكية جلميع الوظائف واعتبارها اأ�سا�سا ً للتقييم باالإ�سافة للتقييم من خالل
االأهداف املحققة ،كما متت اأمتتة اإجراءات تقييم االأداء من خالل برنامج اخلدمات الذاتية للموظفني مما اأدى اإلى تخفي�ص العمل الورقي وت�سهيل اإجراءات التقييم االأمر الذي �سمح باإجراء
التقييم مرتني خالل العام ل�سمان عدالة اأكرث للتقييم.

وكخطوة يف جمال االإدارة باالأهداف وتفعيل م�ساركة املوظفني يف االأداء املوؤ�س�سي باالإ�سافة اإلى �سمان الفعالية والكفاءة يف العمل والتخطيط للقوى الب�رشية ،قام البنك بعمل خطة
لقيا�ص حجم العمل لدى فروع واإدارات البنك با�رش يف تنفيذها اعتبارا ً من الثلث االأخري من العام و�سي�ستمر يف تنفيذها خالل العام  ،2013وتهدف اخلطة اإلى التقارب مع جميع الوحدات
االإدارية لتلم�ص امل�ساكل االإدارية واإيجاد احللول اجلذرية املنا�سبة ،باالإ�سافة اإلى تطوير طرق التخطيط للقوى الب�رشية لالأعوام القادمة وو�سع موؤ�رشات االأداء االأ�سا�سية كخطوة يف م�سار تطوير
االأداء املوؤ�س�سي واعتماد �سيا�سة االأداء املتوازن.
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الدورات التدريبية

قام البنك بالتعاقد على ما يزيد عن  380برناجما ً تدريبيا ً خالل العام � 2012سملت برامج داخل املركز التدريبي التابع للبنك وور�سات عمل لدى مراكز تدريب داخل االأردن وفل�سطني ودورات
تدريبية خارجية ،بالإ�سافة اإلى حوايل  10منح درا�سية للموظفني واأبنائهم ح�سب �سيا�سات البنك املعتمدة يف هذا ال�ساأن وقد غطت الربامج التدريبية خمتلف املوا�سيع امل�رشفية واالإدارية
وال�سلوكية ،كما ا�ستملت على برامج مهنية متخ�س�سة ،حيث بلغ عدد امل�ستفيدين من هذه الربامج  3559موظفا ً وموظفة.

من اأبرز الربامج التدريبية التي مت عقدها يف مركز التدريب التابع للبنك؛ دورات يف مكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب التي غطت حوايل  %90من الفئات امل�ستهدفة من فروع البنك ،كذلك
الربنامج التدريبي يف ك�سف التزييف والتزوير والذي بداأ تنفيذه لي�سمل فروع البنك كافة اعتبارا ً من الثلث االأخري من العام ،ومت عقد ور�سات عمل تدريبية يف االأنظمة البنكية اجلديدة باالإ�سافة
اإلى ور�سات التوعية اخلا�سة مب�ستجدات حواالت الوي�سرتن يونيون ودورات ال�سالمة العامة ودورات تطوير ال�سلوك االإداري والوظيفي ،وقد �سملت هذه الدورات معظم الفروع على اختالف
مواقعها يف اململكة.

من �سمن الن�ساطات التدريبية التي قام بها البنك واملنبثقة من م�سوؤولية البنك جتاه املجتمع املحلي منح حوايل  436فر�سة تدريبية لطالب اجلامعات واخلريجني من خالل التعاون مع
اجلامعات والكليات واملراكز املتخ�س�سة بتطوير قطاع ال�سباب.
هذا وقد ت�سمنت الربامج التدريبية املجاالت التالية:
جمال التدريب

تقنية املعلومات

69

التمويل التجاري والعمليات الأجنبية

19

املالية واملحا�سبة

32

ال�سلوك واالإدارة

عدد الدورات

920

106

59

365

الت�سهيالت الئتمانية

27

284

املخاطر ،المتثال ومكافحة غ�سل الأموال

81

القانونية

14

التدقيق الداخلي

اخلزينة وال�ستثمار

3

125
13

982

13

44

الت�سويق واملبيعات ،وخدمة العمالء

10

98

اللغات

14

اإجراءات العمل والأنظمة

دبلوم تاأهيل م�رسيف ودورات م�رسفية �ساملة

الأمن واحلماية

اأخرى

املجموع

10

11

3

21

386

عدد امل�ساركني

108

233

106

74

54

47

3559

كما ا�ستمر البنك يف ما انتهجه خالل ال�سنوات املا�سية من تخ�سي�ص اأربع منح درا�سية للموظفني �سنويا ً لدعمهم يف زيادة حت�سيلهم العلمي واحل�سول على درجتي الدبلوم املتو�سط
والبكالوريو�ض.
ال��صع التناف�صي للبنك

ا�ستطاع البنك تعزيز موقعه �سمن البنوك االأردنية من خالل ما حققه من اإجنازات خالل العام احلايل واالأعوام ال�سابقة ،حيث قامت وكالة الت�سنيف الدولية Capital Intelligence
بتاأكيد ت�سنيف البنك طويل االأجل وق�سري االأجل بالعمالت االأجنبية عند  BBو  Bعلى التوايل وهما عند نف�ض م�ستوى الت�سنيف ال�سيادي لالأردن ،كما اأكدت على ت�سنيف قوة املركز املايل
للبنك عند  ،-BBBوذلك نتيجة تطور ممار�سات اإدارة املخاطر لدى البنك ومتكنه من املحافظة على جودة املحفظة االئتمانية وارتفاع ن�سبة تغطية املخ�س�سات للت�سهيالت غري العاملة وذلك
بالرغم من الرتاجع يف معدالت النمو االقت�سادي يف االأردن ،وال�سعوبات التي تواجه البيئة الت�سغيلية حمليا ً واإقليميا ً مما حال دون رفع ت�سنيف قوة املركز املايل للبنك.
تبلغ ح�سة بنك القاهرة عمان من اإجمايل الودائع والت�سهيالت يف الأردن  %3.81و %4.80على التوايل ،فيما تبلغ  %8.24و %6.83يف فل�سطني.
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ال�رصكات التابعة للبنك

فيما يلي نبذه عن ال�رشكات التابعة للبنك:

ال�طنية للخدمات املالية «اأوراق لال�صتثمار»

تاأ�س�ست ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية «اأوراق لال�ستثمار» ،ك�رشكة حمدودة امل�سوؤولية يف اململكة االأردنية الها�سمية خالل عام  .1992ميلك البنك ما ن�سبته  %100من راأ�سمال ال�رشكة
املدفوع والبالغ  5مليون دينار .تقوم ال�رشكة بتقدمي خدمات الو�ساطة املحلية واالإقليمية والدولية ،باالإ�سافة اإلى خدمات اإدارة االأ�سول وحمافظ العمالء اال�ستثمارية ،كما تقوم بتاأ�سي�ص واإدارة
�سناديق اال�ستثمار وتقدمي امل�سورة املالية واال�ستثمارية.
هذا وقد اأوكل البنك لل�رشكة مهام اإدارة حمفظته اال�ستثمارية يف جمال ال�سندات بحيث ت�سبح ال�رشكة الذراع اال�ستثماري للبنك.

ال�طنية لالأوراق املالية

تاأ�س�ست ال�رشكة الوطنية لالأوراق املالية ك�رشكة م�ساهمة خ�سو�سية حمدودة امل�سوؤولية يف رام الله يف فل�سطني يف عام  .1995تعمل ال�رشكة كو�سيط يف �سوق فل�سطني لالأوراق املالية.
وقد با�رشت ال�رشكة عملها مع بداية عمل ال�سوق ،وافتتحت فروعا ً لها يف مدينتي غزة ونابل�ص .ميلك البنك كامل راأ�سمال ال�رشكة املدفوع البالغ  1.5مليون دينار.
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توؤمن اإدارة بنك القاهرة عمان باأن التوا�سل مع املجتمع املحلي والوقوف اإلى جانب ن�ساطاته التي ت�ستهدف حت�سني نوعية احلياة واحد من اأهم االأ�س�ص ل�سمان ا�ستمراريته .والبنك مل يتوان
خالل عام  2012عن القيام بواجباته االجتماعية واالقت�سادية جتاه العديد من املبادرات والفعاليات الوطنية املختلفة الإميانه باأن تر�سيخ نف�سه يف الثقافة ال�سعبية كموؤ�س�سة وطنية يتطلب
االنفتاح على كافة فئات املجتمع ورعاية ن�ساطاتها ،وقد كانت اأبرز م�ساهمات البنك خالل العام:
ال�رصاكة مع مركز احل�صني لل�رصطان

وا�سل البنك ولل�سنة ال�ساد�سة على التوايل رعايته لفعاليات املخيم ال�سيفي ال�سنوي لالأطفال امل�سابني بال�رشطان الذين
يتلقون العالج يف مركز احل�سني لل�رشطان ،والذي يعترب من اأجنح برامج املوؤ�س�سة كونه ي�سكل جزءا ً من العالج ال�سامل لالأطفال
املر�سى .حيث حر�ص البنك على دعم هذا املخيم كنوع من الت�سجيع املعنوي لهوؤالء االأطفال ،وحثهم على امل�ساركة واال�ستمتاع
باالأن�سطة املتنوعة الذي يت�سمنها املخيم مثل عرو�ص االألعاب ال�سحرية والفقرات الغنائية والر�سم على الوجوه وغريها من
االأن�سطة الرتفيهية املتعددة .و�سيوا�سل البنك دعمه ملوؤ�س�سة احل�سني لل�رشطان حتت مظلة م�سوؤوليته االجتماعية.

مبادرة مدر�صتي

وا�سل بنك القاهرة عمان م�ساركته يف حتقيق ر�سالة مبادرة «مدر�ستي» التي اأطلقتها جاللة امللكة رانيا العبدالله لالرتقاء بالبيئة
التعليمية يف املدار�ض الأقل حظا ً يف اململكة ،من خالل رعايته ملدر�سة �سحم الثانوية ال�ساملة للبنات يف لواء بني كنانة ،التي مت
جتديد مظهرها اخلارجي مببادرة من موظفي البنك والطلبة على طالء جدران املدر�سة ،ف�سال ً عن تنظيم اأن�سطة ريا�سية خمتلفة
للطلبة ،واإعطائهم حما�رشات توعوية حول ال�سحة والنظافة وتوزيع هدايا متنوعة عليهم.
هذا وي�ساف هذا الن�ساط اإلى االأن�سطة التي قام بها البنك خالل ال�سنوات ال�سابقة �سمن هذه املبادرة يف كل من مدر�سة رميون
الأ�سا�سية يف حمافظة جر�ض ،ومدر�سة قريقرة يف حمافظة العقبة ومدر�سة اأبو بكر ال�سديق الأ�سا�سية للبنني يف املفرق.

تدريب طلبة جامعات حك�مية

يف خطوة ج�سدت ا�ستمرار التعاون بينهما ،قدم بنك القاهرة عمان دعمه ملركز لوذان الإجنازات ال�سباب من خالل تقدمي فر�ص تدريب
ت�سغيلية ملجموعة من طلبة اجلامعات احلكومية لدى عدد من دوائر وفروع البنك .حيث ا�ستقبل البنك � 10سباب من مركز لوذان
لتدريبهم عمليا ً مبا يتنا�سب مع تخ�س�ساتهم وموؤهالتهم ،وذلك من خالل برنامج «لوياك للعمل ال�سيفي  »2012وملدة �ستة
اأ�سابيع.
ويهدف البنك من خالل هذه اخلطوة اإلى منح ال�سباب فر�سة اكت�ساب خربة عملية يف املجال امل�رشيف مبا ي�ساعدهم على االطالع
عليه عن كثب ومعرفة فر�ص التطور الوظيفي فيه ،وبالتايل م�ساعدتهم يف حتديد توجههم املهني بعد التخرج وهم على دراية
ب�سوق العمل ومتطلباته باالإ�سافة اإلى اأن هذه الفر�ص تعمل على �سقل مهارات الطلبة ال�سخ�سية وتعزز فيهم روح العمل يف
بيئة تعاونية مع زمالئهم كما يف الواقع.

دعم املراأة يف م�ؤمتر الإعالميات العربيات

ويف �سياق حر�سه على دعم املراأة العربية ودورها الريادي يف املجتمع ،رعى بنك القاهرة عمان موؤمتر االإعالميات العربيات التا�سع الذي
ا�ست�سافت اأعماله مدينة البرتاء بعنوان «االإعالمية العربية ودورها يف ظل املتغريات ال�سيا�سية» بدعم من وزارة ال�سياحة والذي
�سلط ال�سوء على دور االإعالميات العربيات يف ظل الواقع ال�سيا�سي احلايل واأهمية احلفاظ على حقوقهن متا�سيا ً مع ميثاق ال�رسف
العاملي ،خا�سة فيما يتعلق بحرية التعبري عن الراأي وتفعيل دورهن يف امل�سرية االإعالمية العربية.

وياأتي هذا الدعم �سمن حر�ص البنك على رعاية الفعاليات الرامية اإلى االرتقاء مبختلف �رشائح املجتمع وامل�ساهمة يف تعزيز
م�ساركتهم يف ازدهار الوطن.
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امل�صاركات يف الأيام ال�ظيفية

عمان يف اليوم الوظيفي اخلام�ص الذي نظمته اجلامعة االأردنية يف مقر عمادة �سوؤون الطلبة من خالل مكتب
�سارك بنك القاهرة رّ
التاأهيل الوظيفي� /سندوق امللك عبدالله الثاين للتنمية وبالتعاون مع وحدة االت�سال مع ال�سناعة (كلية الهند�سة والتكنولوجيا)،
كما �سارك يف فعاليات يوم امل�سار الوظيفي الذي نظمته جامعة فيالدلفيا لل�سنة التا�سعة على التوايل ويف معر�ص التوظيف
الثالث الذي اأقامته �رشكة اأخطبوط يف مدينة احل�سني لل�سباب.

وتهدف هذه اللقاءات اإلى اإتاحة الفر�سة اأمام اخلريجني لتقدمي �سريهم الذاتية للعمل يف �رشكات القطاع اخلا�ص واكت�ساب فكرة
عامة حول متطلبات �سوق العمل والفر�ص املتاحة فيه .وقد قام ممثلون عن البنك من دائرة املوارد الب�رشية بح�سور هذه اللقاءات
وا�ستقبال اخلريجني ،واأجابوا عن جميع ا�ستف�ساراتهم وقدموا �رشحا ً حول الوظائف املتاحة يف البنك وفر�ص التطور املهني فيه.
رعاية �صريك دو�ص�لي العاملي

ويف �سالة االأمري حمزة مبدينة احل�سني لل�سباب اأعلن بنك القاهرة عمان راعيا ً ف�سيا ً ل�سريك دو�سوالي العاملي والذي قدم عرو�سه
الأول مرة يف االأردن على مدار االأيام االأربعة االأخرية من �سهر حزيران عام .2012

وقدم بنك القاهرة عمان دعمه لهذا العر�ص الرتفيهي لقناعة اإدارته باأنها تعود بالنفع على ال�سياحة يف االأردن واإعطاء االأردنيني
فر�سة حل�سور �سريك عاملي على هذا امل�ستوى ،كما يوفر فر�سة تعرف ال�سعب االأردين على ثقافات جديدة مل ي�سهدها العامل
العربي من قبل اإ�سافة اإلى اأنه يدعم ال�سياحة الداخلية.
امل�صاركة يف ف�رك�س الأردن

عمان يف معر�ص فورك�ص االأردن ال�سابع من خالل جناح عر�ص خا�ص به .ورد ممثلون للبنك يف اجلناح اخلا�ص على
�سارك بنك القاهرة رّ
جميع ا�ستف�سارات الزوار وامل�ساركني ،وقدموا �سـرحا ً وافيا ً حول اخلدمات امل�رسفية املتنوعة التي يقدمها البنك لعمالئه على
م�ستوى االأفراد وال�رشكات وخا�سة خدمة  CABFXالتي توفر للعمالء خدمة التداول بالعمالت الأجنبية واملعادن الثمينة.

الن�صاطات الجتماعية

امتدادا ً الأن�سطته التي تندرج حتت مظلة م�سوؤوليته االجتماعية واحتفاءً بال�سهر الف�سيل ،اأقام بنك القاهرة عمان ماأدبة اإفطار يف
جمعية دار �سخر لالأيتام ،حيث جاءت هذه اخلطوة من جانب البنك جت�سيدا ً الإميانه باأهمية الدور الذي ي�سطلع به القطاع اخلا�ص يف
تقدمي الدعم ملوؤ�س�سات املجتمع املدين ،والتي ال تقت�رش على اجلانب املادي فقط ،بل متتد مل�ساعدتهم يف تاأدية ر�سالتهم ،وم�ساركة
الفئات املحرومة والأقل حظا ً يف املجتمع املنا�سبات املختلفة لإدخال الفرحة اإلى قلوبهم.
وقد ا�ستمتع االأطفال بق�ساء الوقت مع بع�سهم البع�ص ومع ممثلي البنك� ،سمن اأجواء عائلية عك�ست روح ال�سهر الف�سيل
وقيمه.
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الن�صاطات الريا�صية

للم�ساهمة يف تر�سيخ منط �سحي بني الطلبة والإميانه باأن الريا�سة تبني �سخ�سية الطفل وتعزز قيم امل�ساركة واملناف�سة والعمل
اجلماعي ،وكمبادرة للتوا�سل مع املوؤ�س�سات التعليمية الوطنية ،قدم بنك القاهرة عمان رعايته للعديد من الن�ساطات الريا�سية
املدر�سية واملحلية التي نظمت خالل عام  ،2012منها دوري �سغار كرة القدم يف كل من املدر�سة املعمدانية ،مدر�سة الرائد العربي،
مدار�ص الراهبات الوردية ،واملدار�ص الع�رشية .وقد ت�سمن الرعاية تقدمي الهدايا للفرق الفائزة.

كما رعى البنك �سباق الدراجات الهوائية الذي نظمته جمعية تطوير ال�سياحة واحلفاظ على الرتاث يف مادبا بالتعاون مع «Biking
 »Jordanيف �سهر اأيار من عام  2012الذي يعترب �سهر ركوب الدراجات يف العديد من دول العامل ،وقد حر�ص البنك على رعاية هذه
الفعالـيـة انـطـالقا ً من دعمه املتوا�سل لالأن�سطة الريا�سية وت�سجيع ا�ستخدام الدراجات الهوائية وملا ينطوي عليه ال�سباق من
ترويج ملدينة مادبا كوجهة �سياحية مهمة يف اململكة وتعزيز ال�سياحة الداخلية.
الن�صاطات الجتماعية يف فل�صطني

تقديرا ً للم�سوؤولية امللقاة على عاتقه جتاه املجتمع املحلي الفل�سطيني ،وا�سل البنك رعايته للفعاليات واملنا�سبات القومية والوطنية ،حيث ا�ستكمل البنك رعايته لربامج موؤ�س�سة اإجناز
فل�سطني خالل العام الدرا�سي  2012من خالل توفري عدد من م�رشفييه االأكفاء للقيام بتقدمي دورات تدريبية متخ�س�سة ،باالإ�سافة اإلى االإ�رشاف على فعاليات تطبيق الربنامج يف عدد من
املدار�ص ،وتاأتي اأهمية هذا الربنامج من كونه يعمل على توفري فر�ص التعرف على البيئة املهنية و�سوق العمل لهذه الفئة ال�سابة ومن قبل خرباء متخ�س�سني يف هذا املجال ،مما ي�سهم ب�سكل
كبري يف اإعداد هذه الفئة للحياة العملية ،وي�ساهم يف خلق جيل جديد قادر على قيادة �سوق العمل يف فل�سطني م�ستقبال ً والنهو�ص به اإلى اأعلى امل�ستويات.

كما قام البنك برعاية عدد من الفعاليات واالأن�سطة املختلفة يف فل�سطني كموؤمتر القد�ص االقت�سادي الذي اأقيم يف مدينة القد�ص ،مهرجان توزيع اجلوائز على املتفوقني يف الثانوية العامة يف
طولكرم ،م�سابقة مكتبتي العربية  -مديرية الرتبية والتعليم يف بيت حلم ،مهرجان تكرمي الطلبة  -مديرية الرتبية والتعليم يف قباطية ،املخيم ال�سيفي الأبناء اأ�ساتذة جامعة بريزيت ،عر�ص
فرقة دنادي�ص � -رشية رام الله ،ور�سة التفكري االإيجابي  -جامعة النجاح يف نابل�ص ،مهرجان ليايل بريزيت ،م�سابقة الفرو�سية  -نادي ترم�سعيا للفرو�سية يف رام الله ،فريق كرة قدم مركز
االإح�ساء الفل�سطيني ومعر�ص االأ�سغال اليدوية للمر�سى النف�سيني  -مركز االإر�ساد يف رام الله.
التربعات

يبلغ اإجمايل التربعات التي قدمها البنك خالل العام مبلغ  443.3األف دينار �سمن القطاعات التالية:
القطاع ال�سحي

القطاع التعليمي

(األف دينار)
52.9

159.4

اخلدمات الجتماعية

209.7

اأخرى

13.2

القطاع الريا�سي
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8.1

م�صاهمة البنك يف خدمة املجتمع املحلي
غالريي بنك القاهرة عمان

غدا غالريي بنك القاهرة عمان يف مبناه الرئي�سي حمجا ً للفنانني الت�سكيليني االأردنيني والعرب وحا�سنا ً للمواهب ال�سغرية وال�سابة الذي تلونت جدرانه باإبداعاتهم واأحالمهم والتي ترجمها
البنك اإلى جوائز ت�سجيعية.
فقد افتتح يف الغالريي معر�ص الت�سوير الفوتـوغرايف ل�سبعة م�سورين اأردنيني بالتعاون مع املركز الثقايف الفرن�سي ،ونظم املعر�ص �سمن مهرجان ال�سورة يف ن�سخته الثانية وحتت عنوان ثورة
وتطور والذي �سارك به العديد من قاعات العر�ص االأردنية وكوكبة كبرية من امل�سورين وحتت ذات العنوان مب�ساركة ودعم من البنك.

كما افتتح معر�ص الفنان الرائد اأحمد نعوا�ص الذي مت فيه عر�ص جمموعة نادرة من اأعماله الفنية والتي اأجنزها منذ �ستينيات القرن املا�سي ،اإ�سافة اإلى جمموعة جديدة .ومن املعروف اأن الفنان
نعوا�ص رائد من جيل التاأ�سي�ص للفن الت�سكيلي االأردين� ،سارك ومنذ ال�ستينات يف العديد من املعار�ص الفنية داخل وخارج االأردن وا�ستحق العديد من اجلوائز منها جائزة الدولة التقديرية لعام
 1990وذلك عن جهده يف تقدمي اللوحة االأردنية.

كما احت�سن الغالريي معر�ص ت�سكيليون عرب ( فنان وكتاب) لكوكبة من االأ�سماء البارزة يف عامل الت�سكيل العربي كبتول الفكيكي وحكيم العاقل وبهرام حاجو و�سعدي الكعبي وخليف
حممود و�سومر الهنداوي وبا�سم حممد .وقد اأطلق يف هذا املعر�ص جمموعة مميزة من الكتب الفنية املجلدة للفنانني امل�ساركني اأ�سدرتها دار االأديب للن�رش والتوزيع الرائدة يف جمال الكتاب
الفني.

واأعلن بنك القاهرة عمان عن اأ�سماء الفائزين يف الدورة الأولى  2012 – 2011من م�سابقة الإبداع ال�سبابي التي اأطلقها لدعم املواهب الوطنية يف جمال الر�سم ،حيث نظم البنك معر�سا ً يف
الغالريي ا�ستمل على واحـد وخم�سني عمال ً فنيا ً اختارتها جلنة التحكيم املكونة من كوكبة من االأكادمييني يف اجلامعات االأردنـية من بـني مئات االأعمال التي تقدمت لنيل اجلوائز.
وقام البنك ،بالتعاون مع �رشكة فربيانو العاملية ،بدعوة الطلبة من خمتلف الفئات العمرية للم�ساركة يف الدورة الثالثة مل�سابقة ر�سومات االأطفال التي يقيمها بنك القاهرة عمان �سنوياً،
حيث ر�سد البنك جوائز لالأعمال الفنية الفائزة عن كل فئة عمرية متثلت يف ح�ساب توفري .اأما اجلائزة الكربى فقد كانت رحلة اإلى اإيطاليا لزيارة م�سانع فربيانو.

معر�س ت�صكيلي�ن عرب

م�صابقة الإبداع ال�صبابي /الدورة الأولى

معر�س امل�ص�رون الأردني�ن

معر�س اأحمد نع�ا�س

م�صابقة ر�ص�مات الأطفال /الدورة الثالثة

35

اخلطة امل�صتقبلية
�سي�سعى البنك للمحافظة على االإجنازات التي حققها خالل االأعوام ال�سابقة ،مع االأخذ بعني االعتبار الظروف االقت�سادية املتوقعة حملياً ،اإقليميا ً ودولياً ،حيث ت�سري التوقعات اإلى حت�سن
يف معدلت منو القت�ساد الأردين م�سحوبا ً مع احتمالية ارتفاع معدلت الت�سخم ،وا�ستقرار يف م�ستوى الحتياطيات من العمالت الأجنبية ،اإل اأن ا�ستمرار العجز يف موازنة الدولة وحاجتها
لالقرتا�ص لتغطية هذا العجز قد يوؤثر على م�ستويات ال�سيولة �سمن القطاع امل�رشيف وعلى اأ�سعار الفوائد ب�سكل عام.

هذا و�سيقوم البنك وب�سكل م�ستمر مبتابعة تطورات االأداء االقت�سادي لقيا�ص اأثره على اأعمال البنك واتخاذ االإجراءات الالزمة للحفاظ على اأموال املودعني وامل�ساهمني .كما �سيعمل البنك
على رفع كفاءة اخلدمات امل�رسفية وتو�سيع قاعدة عمالء البنك مع املحافظة على جودة حمفظة الت�سهيالت الئتمانية.
فيما يلي اأهم بن�د خطة البنك لعام :2013

• املحافظة على ن�سبة مريحة لكفاية راأ�ص املال وعلى ت�سنيف «راأ�سمال جيد» وفقا ً ملتطلبات البنك املركزي االأردين.

• اال�ستمرار يف العمل على تطوير تطبيق متطلبات جلنة بازل  IIاملتعلقة بالدعامة الثانية «املراجعة االإ�رشافية» ،واال�ستعداد ملواجهة متطلبات جلنة بازل  ،IIIوتعزيز مبادئ احلاكمية املوؤ�س�سية.
• املحافظة على ن�سب �سيولة مرتفعة لدعم اأعمال البنك من خالل العمل على زيادة ودائع العمالء مبختلف اأنواعها واال�ستمرار يف تقدمي برامج اجلوائز النقدية والعينية.

• تعزيز مكانة البنك �سمن البنوك الرائدة يف تقدمي اخلدمات امل�رشفية لالأفراد من خالل التو�سع يف البيع املتقاطع وجتهيز برامج حمددة تلبي حاجات خمتلف �رشائح العمالء.

• املحافظة على جودة املحفظة االئتمانية من خالل التو�سع املدرو�ص يف الت�سهيالت وموا�سلة اجلهود لت�سوية وحت�سيل الت�سهيالت غري العاملة مبا يخف�ص ن�سبة الت�سهيالت غري العاملة،
مع العمل على زيادة ن�سبة تغطية املخ�س�سات.

• اال�ستمرار يف تطبيق اخلطة االإ�سرتاتيجية لتطوير اأنظمة تقنية املعلومات مبا ي�سهم يف تطوير عمليات البنك ،ويت�سمن ذلك االنتهاء من تطبيق النظام البنكي اجلديد (Core Banking
 )Systemيف االأردن والبدء بتطبيقه يف فل�سطني.
• العمل على زيادة كفاءة االأداء و�سبط النفقات مع املحافظة على م�ستوى اخلدمات املقدمة للعمالء.

• زيادة �سبكة املنافذ البيعية من خالل افتتاح  3فروع جديدة يف عدد من املناطق امل�ستهدفة يف االأردن وفل�سطني ،مع العمل على تطوير اخلدمات امل�رشفية االإلكرتونية من خالل التوزيع
االأمثل الأجهزة ال�رشاف االآيل وزيادة عددها.
• اال�ستمرار يف حتديث فروع البنك �سمن متطلبات الهوية املوؤ�س�سية من خالل حتديث  5فروع يف االأردن وفل�سطني.

• تطوير كفاءات ومهارات موظفي البنك من خالل تطبيق خطة التدريب ال�سنوية ،مع العمل على تطوير نظام متكامل لالأداء املوؤ�س�سي.

• اال�ستمرار يف م�ساهمة البنك يف دعم املجتمع املحلي كجزء من م�سوؤولية البنك االجتماعية.
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اإدارة املخاطر امل�رصفية
يقوم البنك باإدارة خماطره امل�رشفية املختلفة من خالل �سيا�سة �ساملة لتحديد واإدارة املخاطر يتم من خاللها حتديد االأدوار اخلا�سة بكل االأطراف املعنية التي تعنى بتطبيق هذه ال�سيا�سة
وهي؛ جمل�ص االإدارة واللجان املنبثقة عنه مثل جلنة املخاطر ،جلنة اال�ستثمار وجلنة التدقيق واالمتثال ،باالإ�سافة اإلى االإدارة التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة املوجودات واملطلوبات،
جلنة تطوير اإجراءات العمل ،جلان الت�سهيالت باالإ�سافة اإلى دوائر اأخرى متخ�س�سة مثل اإدارة املخاطر ،اإدارة االمتثال ومكافحة غ�سل االأموال واإدارة التدقيق الداخلي ،هذا وتعترب كافة دوائر
وفروع البنك م�سئولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رشفية وااللتزام بال�سوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام الرقابة الداخلية.

اإن عملية اإدارة املخاطر لدى البنك ت�ستمل على اأن�سطة التعرف على قيا�ص ،تقييم واإدارة املخاطر �سواء كانت املخاطر املالية اأو غري املالية التي ممكن اأن توؤثر ب�سكل �سلبي على اأداء البنك
و�سمعته اأو على اأهدافه ،ومبا ي�سمن حتقيق العائد االأمثل مقابل املخاطر املاأخوذة.

يف اإطار توجه البنك املركزي االأردين لتطبيق مقررات جلنة بازل  ،IIIقام البنك خالل عام  2012باحت�ساب اأثر تطبيق مقررات بازل  IIIالتي اأ�سدرتها جلنة بازل للرقابة امل�رشفية كما يف  31كانون
الأول  ،2011التي اقرتحت تعزيـز االأنظمة املالية يف جمال اإدارة املخاطر وال�سيولة ومدى كفاية راأ�ص املال ،وقد اأظهرت النتائج امتثال البنك لكافة الن�سب املحددة �سمن هذه املقررات �سواء
على م�ستوى ن�سب كفاية راأ�ص املال ون�سب ال�سيولة املطلوبة.

هذا وي�ستمر البنك يف و�سع وتطبيق االإطار العام الإدارة كافة اأنواع املخاطر املادية وغريها من املخاطر التي تواجه البنك ،وبالتايل و�سع اأهداف لراأ�ص املال يتنا�سب مع هيكل خماطر البنك
وطبيعة وم�ستوى املخاطر التي يتعر�ص لها والبيئة الرقابية لديه وخطة البنك االإ�سرتاتيجية وحجم البنك وتعقيدات اأن�سطته ،اإ�سافة اإلى اعتماد اختبارات االأو�ساع ال�ساغطة Stress
 Testingلتقييم قدرة البنك على مواجهة التعر�سات من املخاطر يف ظل اأو�ساع وظروف �سعبة وحتليل هذه ال�سيناريوهات التي من �سانها اأن تتعرف اإلى االأحداث والتغيريات املحتملة التي
قد تطراأ على ال�سوق ،والتي ميكن اأن يكون لها اأثرا ً �سلبيا ً على اأداء البنك.

يقوم البنك بالتعامل مع التحديات املتعلقة باملخاطر امل�رشفية ب�سكل �سامل �سمن اإطار كلي الإدارة املخاطر وذلك ا�ستنادا ً الأف�سل املعايري واالأعراف واملمار�سات امل�رشفية ،حيث يقوم املجل�ص
ومن خالل جلانه املختلفة بالإ�رساف والتاأكد من وجود �سيا�سات واإجراءات �ساملة لإدارة املخاطر ،حيث مت القيام مبا يلي خالل عام :2012
املراقبة امل�ستمرة حلدود املخاطر املقبولة  Risk Appetiteواملحددة من قبل جمل�ص اإدارة البنك والتبليغ عن اأية جتاوزات بخ�سو�سها.

مت حتديث ال�سيا�سة االئتمانية ملنح عمالء ال�رشكات الكربى واملوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة.
مت حتديث ال�سيا�سة االئتمانية املتعلقة بال�سقوف االئتمانية مع البنوك املرا�سلة.

هذا ويتعر�ص البنك للمخاطر التالية:
خماطر الئتمان

هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام اأو عجز الطرف االآخر لالأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يوؤدي اإلى حدوث خ�سائر .يعمل البنك على اإدارة خماطر االئتمان من خالل و�سع
وتطوير ال�سيا�سات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح و�سيانة االئتمان باالإ�سافة اإلى حتديد �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء وجمموع الت�سهيالت االئتمانية
لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .كذلك يعمل البنك با�ستمرار على تقييم الو�سع االئتماين للعمالء ،اإ�سافة اإلى احل�سول على �سمانات منا�سبة.

يقوم البنك باإدارة خماطر االئتمان لديه من خالل ما يحدده جمل�ص االإدارة �سنويا ً يف �سيا�ساته االئتمانية املختلفة من �سقوف و�رشوط خمتلفة ،حيث تت�سمن هذه ال�سيا�سات ب�سكل عام
ن�سب وا�سحة للحدود الق�سوى لالئتمان املمنوح الأي عميل و /اأو جمموعة عمالء ذوي ال�سلة اإ�سافة اإلى توزيع االئتمان بح�سب املناطق اجلغرافية والقطاعات االقت�سادية املختلفة ،وتراعي
املوازنات التقديرية للمنح ال�سقوف املختلفة يف ال�سيا�سة االئتمانية ،حيث قام البنك خالل عام  2012بتحديث ال�سيا�سات االئتمانية ،اإ�سافة اإلى حتديث �سيا�سة ال�سقوف االئتمانية للبنوك
املرا�سلة.
يتبع البنك عدة اأ�ساليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�سمانات املقبولة و�رشوطها ،كما يتم مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�سمان ون�ساط العميل ،كذلك يقوم البنك باإتباع �سيا�سة
التاأمني على بع�ص املحافظ وبناء املخ�س�سات االإ�سافية وذلك كاأحد اأ�ساليب تخفيف املخاطر.

هذا وقد خ�س�ص البنك عدة دوائر رقابية تقوم مبراقبة ومتابعة االئتمان ورفع التقارير باأية موؤ�رشات اإنذار مبكر بهدف املتابعة والت�سويب.
خماطر ال�ص�ق

وهي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لالأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�سعار ال�سوق مثل اأ�سعار الفوائد واأ�سعار �رشف العمالت واأ�سعار االأ�سهم .وتن�ساأ خماطر
ال�سوق نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف اأ�سعار الفائدة والعمالت وال�ستثمار يف الأ�سهم .وتتم مراقبة هذه املخاطر وفقا ً ل�سيا�سات واإجراءات حمددة ومن خالل جلان متخ�س�سة ومراكز العمل
املعنية ،وتت�سمن خماطر ال�سوق خماطر اأ�سعار الفائدة ،خماطر اأ�سعار ال�رشف وخماطر التغري يف اأ�سعار االأ�سهم.
يتم قيا�ص خماطر ال�سوق والرقابة عليها بعدة اأ�ساليب منها حتليل احل�سا�سية واختبار االأو�ساع ال�ساغطة  ،Stress Testingاإ�سافة اإلى حدود وقف �سقف اخل�سائر .Stop loss Limits
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خماطر ال�صي�لة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها اأو متويل ن�ساطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة اأو حدوث خ�سائر ،وللوقاية من هذه
املخاطر تقوم اإدارة البنك وجلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات باإدارة خماطر ال�سيولة عن طريق تنويع م�سادر التمويل وعدم ح�سول تركز يف م�سادر التمويل .كما يتم و�سع اخلطط لتوفري �سيولة
يف احلاالت الطارئة .Liquidity Contingency Plan

خماطر الت�صغيل

وهي خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاية اأو اإخفاق االإجراءات الداخلية ،املوظفني ،االأنظمة الداخلية اأو تلك التي قد تن�ساأ نتيجة اأحداث خارجية.

حيث اأن الرقابة الداخلية من اأهم االأدوات امل�ستخدمة يف اإدارة هذا النوع من املخاطر ،فاإن اإدارة البنك اأولت اهتماما ً كبريا ً يف التطوير امل�ستمر للبيئة الرقابية على كافة اأن�سطة وعمليات
البنك ،حيث مت اعتماد �سيا�سة خماطر الت�سغيل لتغطي كافة دوائر البنك وفروعه اخلارجية و�رشكاته التابعة.
ويعمل البنك على حتديث وتطوير خطة ا�ستمرارية العمل ب�سكل م�ستمر ل�سمان ا�ستمرار اأعمال البنك يف خدمة م�سالح العمالء يف حاالت الطوارئ.

خماطر المتثال

هي املخاطر التي تتمثل يف العقوبات القانونية اأو اخل�سائر املادية اأو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ص لها البنك جراء عدم امتثال البنك و�سيا�ساته الداخلية جلميع القوانني واالأنظمة
والتعليمات وقواعد ال�سلوك واملعايري واملمار�سات امل�رشفية ال�سليمة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.

يدرك البنك اأهمية الرقابة على االمتثال حيث اأ�سدر �سيا�سة امتثال ومكافحة غ�سل االأموال معتمدة من جمل�ص االإدارة لتعنى مبراقبة امتثال البنك للقوانني واالأنظمة والتعليمات ال�سادرة
عن اجلهات الرقابية واأف�سل املمار�سات واملعايري امل�رشفية ،من خالل برامج واإجراءات عمل تعتمد مبداأ الرقابة امل�ستند اإلى املخاطر  .Risk Based Approachحيث مت ت�سنيف واإتاحة
ملفات القوانني والتعليمات التي حتكم طبيعة عمل ون�ساط اإدارات ودوائر البنك املختلفة �سمن قاعدة بيانات على موقع البنك الداخلي وحتديثها با�ستمرار باأية م�ستجدات قانونية اأو رقابية
مل�ساعدة االإدارة التنفيذية يف البنك باإدارة خماطر االمتثال اخلا�سة بها ،باالإ�سافة اإلى مراقبة خماطر عدم االمتثال من خالل قاعدة بيانات تت�سمن كافة القوانني والتعليمات ال�سادرة عن
اجلهات الرقابية والر�سمية املحلية والدولية للبنك حتدث وتعدل وفق اآخر امل�ستجدات الرقابية والت�رشيعية الواجب االمتثال لها.

وفيما يتعلق بعمليات مكافحة غ�سل الأموال ،فاإن البنك يتبع �سيا�سات واإجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�ض الإدارة تتوافق وقانون غ�سل الأموال رقم  46ل�سنة  2007وتعديالته وتعليمات
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب رقم  51ل�سنة  2010ال�سادرة عن البنك املركزي االأردين واأف�سل املمار�سات الدولية بهذا اخل�سو�ص ،وذلك للحد من خماطر هذه العمليات بهدف حتديد
اإجراءات التعامل مع العمليات املالية واتخاذ اإجراءات العناية الواجبة ملعرفة العمالء املتعامل اأو املزمع التعامل معهم والتاأكد من �سفتهم ال�سخ�سية والقانونية وو�سعهم القانوين
وامل�ستفيد احلقيقي ،واال�ستمرار يف االإحاطة والعلم بعمليات العمالء امل�رشفية طوال فرتة تعاملهم مع البنك.

هذا وقد قام البنك خالل عام  2012مبا يلي:

 -اعتماد املبداأ امل�ستند اإلى املخاطر يف ت�سنيف كل من خماطر االمتثال وت�سنيف خماطر العمالء.

� -رشاء وتطبيق نظام اآيل ملكافحة عمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب وبناء معايري واأ�س�ص عمل ذلك النظام وفق التعليمات والقوانني ال�سادرة واأف�سل املمار�سات امل�رشفية العاملية.

 -تدريب كافة موظفي فروع البنك من خالل عقد ور�سات عمل خا�سة ملكافحة عمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.

 -ح�سول كافة �سباط وم�سوؤويل مكافحة غ�سل االأموال على �سهادة خبري معتمد يف مكافحة غ�سل االأموال العاملية.

38

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
يعنى البنك بالعمل على تعزيز وتطوير احلاكمية املوؤ�س�سية املرتكزة على مبادئ العدالة ،ال�سفافية ،امل�ساءلة وامل�سوؤولية .بهدف تدعيم ثقة املودعني وامل�ساهمني واجلهات االأخرى ذات
العالقة بالبنك ومبا ي�سمن مراقبة م�ستمرة ملدى تقيد البنك بال�سيا�سات وباحلدود املقرة وتوافقها مع اأهدافه املر�سومة ب�سكل عام .كما يلتزم البنك بتطبيق اأعلى معايري االأداء املهنية على
كافة ن�ساطاته والتي تتما�سى مع تعليمات البنك املركزي االأردين وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها البنك واأف�سل املمار�سات الدولية ،وعليه فقد قرر جمل�ص االإدارة تبني دليل
للحاكمية املوؤ�س�سية.

اإن وجود جمل�ص اإدارة فعال ،مهني وم�ستقل من اأهم متطلبات احلاكمية املوؤ�س�سية الفعالة .تقع على جمل�ص االإدارة م�سوؤولية االإ�رشاف ومراقبة كافة اأعمال واأن�سطة البنك واإدارته
التنفيذية ،والتاأكد من مواءمة االأن�سطة مع متطلبات البنك املركزي االأردين وكافة اجلهات الرقابية االأخـرى وذلك حر�سا ً على م�سلحة امل�ساهمني ،املودعني وكافة اجلهات ذات العالقة.

يتاألف جمل�ض اإدارة البنك من  12ع�سوا ً مت انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك يف اجتماعها املنعقد بتاريخ  2010/3/28وملدة اأربع �سنوات ،ويتمتع اأع�ساء املجل�ض بخربات ومهارات
خمتلفة ومتنوعة تزيـد من فعالية وكفاءة املجل�ص .اإن جميع اأع�ساء جمل�ص االإدارة هم اأع�ساء غري تنفيذيني.
ينبثق عن جمل�ص االإدارة عدة جلان متخ�س�سة ،لكل منها اأهدافها و�سالحياتها اخلا�سة والتي تعمل ب�سكل متكامل مع جمل�ص االإدارة لتحقيق اأهداف البنك .وهذه اللجان هي:

جلنة احلاكمية امل�ؤ�ص�صية

تتكون جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية من رئي�ص املجل�ص واثنني من االأع�ساء غري التنفيذيني هم:
ال�سيد يزيد عدنان م�سطفى املفتي ،رئي�ص اللجنة.
ال�سيد ن�ساأت طاهر ن�ساأت امل�رسي ،ع�سواً.

ال�سيد �رسيف مهدي ح�سني ال�سيفي ،ع�سواً.

تت�سمن مهام جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية توجيه اإعداد دليل احلاكمية املوؤ�س�سية يف البنك ومتابعة تطبيقه .كما تقوم باملراجعة امل�ستمرة للدليل والتو�سية ملجل�ص االإدارة باأية تعديالت اأو
اإ�سافات مقرتحة كلما اقت�ست احلاجة بهدف تطوير الدليل وزيادة فعالية جمل�ص االإدارة.

جلنة التدقيق

تتكون جلنة التدقيق من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني هم:

ال�سيد غ�سان اإبراهيم فار�ض عقيل ،رئي�ض اللجنة.
ال�سيد ب�سام علي نايف ال�سبيحي ،ع�سواً.

ال�سيد �رسيف مهدي ح�سني ال�سيفي ،ع�سواً.

تت�سمن م�سوؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�سية التالية:

 مراجعة البيانات املالية قبل عر�سها على جمل�ص االإدارة واالجتماع مع مدققي احل�سابات اخلارجيني ملناق�ستها ورفع التو�سيات حولها ملجل�ص االإدارة. -درا�سة واإقرار خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية للبنك ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة االإجراءات املتخذة ب�ساأنها.

 التو�سية ملجل�ص االإدارة بال�سيا�سات املحا�سبية للبنك ومراجعة الق�سايا املحا�سبية ذات االأثر اجلوهري على البيانات املالية. -مراقبة اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك والتحقق من مدى كفايتها من واقع تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي.

 تقدمي التو�سيات ملجل�ص االإدارة بخ�سو�ص تعيني ،اإنهاء عمل ،مكافاآت املدقق اخلارجي ،باالإ�سافة اإلى تقييم مو�سوعية املدقق اخلارجي مع االأخذ بعني االعتبار اأية اأعمال اأخرى قام بها خارجنطاق التدقيق.
جتتمع اللجنة مرة كل ثالثة اأ�سهر على االأقل ،ويدعى رئي�ص اإدارة التدقيق الداخلي حل�سور اجتماعاتها ،ويت�سمن ميثاقها حقها يف احل�سول على اأية معلومات من االإدارة التنفيذية باالإ�سافة
اإلى حقها يف ا�ستدعاء اأي موظف تنفيذي اأو ع�سو جمل�ض اإدارة حل�سور اجتماعاتها.
تقوم جلنة التدقيق بالجتماع مع املدقق اخلارجي ،واملدقق الداخلي مرة واحدة على الأقل يف ال�سنة وبدون ح�سور الإدارة التنفيذية.
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جلنة اإدارة املخاطر

تتكون جلنة اإدارة املخاطر من رئي�ص املجل�ص واثنني من االأع�ساء غري التنفيذيني هم:
ال�سيد يزيد عدنان م�سطفى املفتي ،رئي�ص اللجنة.
ال�سيد خالد �سبيح طاهر امل�رشي ،ع�سواً.

ال�سيدة �سهري �سيد حممود اإبراهيم ،ع�سواً.

تت�سمن م�سوؤوليات جلنة اإدارة املخاطر املهام الرئي�سية التالية:

 -مراجعة اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر قبل اعتمادها من جمل�ص االإدارة وتقييم فاعليتها با�ستمرار للتاأكد من ان�سجامها مع املتغريات.

 -التاأكد من توفر ال�سيا�سات واإطار عمل لإدارة املخاطر والربامج والأدوات الالزمة لذلك ،مع مراجعتها ب�سكل دوري للتاأكد من فعاليتها وتعديلها اإذا لزم الأمر.

 -االإ�رشاف على رئي�ص اإدارة املخاطر واخلطة ال�سنوية لن�ساطات االإدارة.

 -التاأكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�سبة لدى اإدارة املخاطر مبا ميكنها من اإجناز كل املهام املوكلة لها.

 -مراجعة الفر�سيات امل�ستخدمة يف مناذج قيا�ص املخاطر.

 -االإ�رشاف على تطوير قاعدة البيانات الالزمة للمخاطر.

 -مراجعة اختبارات ال�سغط امل�ستخدمة يف حتليل خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة واملخاطر الت�سغيلية واملوافقة على اخلطط اخلا�سة بحاالت الطوارئ.

 -مناق�سة تقارير اإدارة املخاطر.

 -مراقبة ا�ستعدادات البنك لتطبيق متطلبات جلنة بازل فيما يتعلق باإدارة وقيا�ص املخاطر.

 -ا�ستالم تقارير جلنة املوجودات واملطلوبات.

 -التاأكد من وجود خطة ا�ستمرارية العمل ومن فح�سها ب�سكل دوري.

جتتمع اللجنة اأربع مرات على الأقل يف ال�سنة ،وترفع تقاريرها اإلى جمل�ض الإدارة ،ويح�رس اجتماعاتها كل من املدير العام ،نائب املدير العام لالأعمال امل�رسفية ،نائب املدير العام /املدير الإقليمي
لفروع فل�سطني ،رئي�ص االإدارة املالية ورئي�ص اإدارة املخاطر.
جلنة ال�صتثمار

تتكون جلنة اال�ستثمار من رئي�ص املجل�ص واثنني من االأع�ساء غري التنفيذيني هم:
ال�سيد يزيد عدنان م�سطفى املفتي ،رئي�ص اللجنة.
ال�سيد خالد �سبيح طاهر امل�رشي ،ع�سواً.

الدكتور فاروق اأحمد ح�سن زعيرت ،ع�سواً.

تقوم اللجنة بو�سع ومراجعة ال�سيا�سة اال�ستثمارية يف البنك ،كما تقوم بدرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة.

جلنة العقارات

تتكون جلنة العقارات من ثالثة من االأع�ساء غري التنفيذيني هم:

ال�سيد خالد �سبيح طاهر امل�رشي ،رئي�ص اللجنة.
ال�سيد اإبراهيم ح�سني حممد اأبو الراغب ،ع�سواً.

ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين ،ع�سواً.

تقوم اللجنة بالدرا�سة واملوافقة على تو�سيات بيع العقارات امل�ستملكة لقاء ديون.
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جلنة الرت�صيحات واملكافاآت

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من رئي�ص املجل�ص واثنني من االأع�ساء غري التنفيذيني هم:

ال�سيد يزيد عدنان م�سطفى املفتي ،رئي�ص اللجنة.
ال�سيد خالد �سبيح طاهر امل�رشي ،ع�سواً.

ال�سيد حممد كمال الدين بركات ،ع�سواً.

تت�سمن م�سئوليات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املهام التالية:

 -حتديد االأ�س�ص التي �سيتم ا�ستخدامها لتقييم فعالية جمل�ص االإدارة واللجان املنبثقة عنه.

 -حتديد االأع�ساء امل�ستقلني يف جمل�ص االإدارة.

 -التو�سية للهيئة العامة للم�ساهمني برت�سيح اأع�ساء جمل�ص االإدارة.

 -توفري معلومات الأع�ساء املجل�ص حول املوا�سيع الهامة ذات العالقة باأعمال واأن�سطة البنك.

 -التو�سية ملجل�ص االإدارة برواتب ومكافاآت املدير العام ،كما تقوم مبراجعة املكافاآت املمنوحة لباقي االإدارة التنفيذية للبنك.

 التاأكد من وجود �سيا�سة مكافاآت لدى البنك تت�سمن اأن تكون املكافاآت والرواتب كافية ال�ستقطاب اأ�سخا�ص موؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم وب�سكل يتما�سى مع املكافاآتوالرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق.
جتتمع اللجنة ب�سكل دوري ،ويدعى حل�سور اجتماعاتها اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية للبنك كلما دعت ال�رشورة لذلك.

جلنة المتثال

تتكون جلنة االمتثال من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني هم:

ال�سيد عرفات خليل كامل اأيا�ض ،رئي�ض اللجنة.
ال�سيد ن�ساأت طاهر ن�ساأت امل�رسي ،ع�سواً.

ال�سيد يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين ،ع�سواً.

تت�سمن م�سوؤوليات جلنة االمتثال املهام الرئي�سية التالية:

 -مراجعة اإ�سرتاتيجية اإدارة االمتثال قبل اعتمادها من جمل�ص االإدارة وتقييم فاعليتها با�ستمرار للتاأكد من ان�سجامها مع املتغريات.

 -التاأكد من توفر ال�سيا�سات واإطار عمل لإدارة المتثال والربامج والأدوات الالزمة لذلك ،مع مراجعتها ب�سكل دوري للتاأكد من فعاليتها وتعديلها اإذا لزم الأمر.

 -االإ�رشاف على رئي�ص اإدارة االمتثال ومكافحة غ�سل االأموال واخلطة ال�سنوية لن�ساطات االإدارة.

 -التاأكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�سبة لدى اإدارة االمتثال ومكافحة غ�سل االأموال مبا ميكنها من اإجناز كل املهام املوكلة اإليها.

 -مناق�سة تقارير اإدارة المتثال ومكافحة غ�سل الأموال.

 -ا�ستالم ومتابعة تقارير المتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق باإدارة المتثال.

جتتمع اللجنة مرة كل ثالثة اأ�سهر على االأقل ،ويدعى رئي�ص اإدارة االمتثال ومكافحة غ�سل االأموال حل�سور اجتماعاتها.
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جمل�س الإدارة كما يف 2012/12/31

خالد �صبيح طاهر امل�رصي

رئي�س جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد1966/2/19 :

يزيد عدنان م�صطفى املفتي
تاريخ الع�سوية1991 :

تاريخ الع�سوية1995 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اإدارة اأعمال.

تاريخ امليالد1953/3/27 :

بكالوريو�ض هند�سة الكمبيوتر.

اخلربات العملية :رئي�ض جمل�ض اإدارة البنك منذ  7ت�رسين الأول .2012

الرئي�ض التنفيذي للبنك من ت�رسين الأول  2004وحتى .2007/12/31

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض اإدارة اأعمال.

مدير عام بنك القاهرة عمان من  1989وحتى ت�رسين الأول .2004
خربة م�رسفية من خالل عمله يف �سيتي بنك.

الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات� :رشكة زارا لال�ستثمار القاب�سة� ،رشكة فل�سطني
للتنمية واال�ستثمار (باديكو)� ،رشكة ال�رشق االأو�سط للتاأمني.
حممد كمال الدين بركات

نائب رئي�س جمل�س الإدارة
تاريخ الع�سوية2006 :

تاريخ امليالد1952/4/9 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اإدارة اأعمال.

بكالوريو�ض جتارة.

اخلربات العملية :رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك م�رس من  2002/12ولغاية االآن.

اخلربات العملية :رئي�ض جمل�ض اإدارة البنك منذ متوز  1999وحتى  7ت�رسين الأول .2012

الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات :رئي�ض جمل�ض اإدارة �رسكة احلمة املعدنية الأردنية.

ع�سو جمل�ض الإدارة يف �رسكة زارا لال�ستثمار القاب�سة� ،رسكة الفنادق وال�سياحة الأردنية،
اأكادميية الطريان امللكية االأردنية.
اإبراهيم ح�صني حممد اأب� الراغب
تاريخ الع�سوية1991 :

تاريخ امليالد1945/2/13 :

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض اإدارة اأعمال.

اخلربات العملية :رئي�ض جمل�ض اإدارة ومدير عام ال�رسكة العربية ل�سناعة احلديد وال�سلب.

رجل اأعمال.

خربات اإدارية متعددة.

خربة يف العمل امل�رشيف اأكرث من ثالثني عاما ً من خالل عمله كمدير عام بالبنك امل�رشي االأمريكي
من  1980/4وحتى  ،1996/2نائب رئي�ض جمل�ض اإدارة والرئي�ض التنفيذي للبنك امل�رسي اخلليجي يا�صني خليل حممد يا�صني التله�ين
من  1996/3وحتى  ،2002/12رئي�ض جمل�ض اإدارة بنك القاهرة من  2005/9وحتى ،2011/9
تاريخ الع�سوية1998 :

ع�سو جمل�ص اإدارة البنك املركزي امل�رشي ملدة ثماين �سنوات ،نائب رئي�ص احتاد امل�سارف العربية ،تاريخ امليالد1973/5/8 :
ً
رئي�ص احتاد بنوك م�رش ملدة �ست �سنوات وحاليا ع�سو جمل�ص اإدارة احتاد بنوك م�رش ،وع�سو املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض اقت�ساد.
املعهد امل�رشيف امل�رشي وع�سو املجل�ص اال�ست�ساري ملوؤ�س�سة ما�سرت كارد العاملية لل�رشق
اخلربات العملية :رجل اأعمال.
االأو�سط.

الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات :رئي�ض جمل�ض اإدارة كل من بنك م�رس لبنان� ،رسكة م�رس الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات :ع�سو جمل�ض اإدارة يف �رسكة زارا لال�ستثمار القاب�سة،
�رشكة الفنادق وال�سياحة االأردنية� ،رشكة الكهرباء االأردنية� ،رشكة االأردن لتطوير امل�ساريع
املالية لال�ستثمار ،ال�رشكة امل�رشية الإدارة االأ�سول العقارية واال�ستثمار.
ال�سياحية.
ع�سو جمل�ص اإدارة ال�رشكة القاب�سة مل�رش للطريان.
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د .فاروق اأحمد ح�صن زعيرت

غ�صان اإبراهيم فار�س عقيل

تاريخ امليالد1936/5/29 :

تاريخ امليالد1968/5/2 :

تاريخ الع�سوية2002 :

تاريخ الع�سوية2002 :

املوؤهالت العلمية :دكتوراة يف املحا�سبة والقت�ساد والإح�ساء.

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اإدارة.

بكالوريو�ض حما�سبة وجتارة.

ع�سو املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني .CPA

ماج�ستري حما�سبة.

اخلربات العملية :الرئي�ص التنفيذي ل�رشكة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار �سابقاً.

بكالوريو�ض حما�سبة.

اخلربات العملية :نائب املدير العام ملجموعة اأ�سرتا – ال�سعودية.

خربة مالية واإدارية من خالل عمله كنائب الرئي�ص التنفيذي يف �رشكة الثقة لال�ستثمار (االأردن) خربة يف جمال تدقيق احل�سابات من خالل عمله كمدير تدقيق يف اإحدى �رسكات التدقيق
ونائب املدير العام ومدير امل�ساريع يف �رشكة ال�ساحل للتنمية واال�ستثمار (الكويت).
الكربى.

خبري اقت�سادي يف ال�سندوق الكويتي للتنمية ،وخبري مايل يف ال�سندوق العربي للتنمية الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات :ع�سو جمل�ص اإدارة يف �رشكة جمموعة اأ�سرتا ال�سناعية،
االقت�سادية (الكويت).
�رسكة فيتل القاب�سة� ،رسكة التاأمني العربية التعاونية ،ال�رسكة الوطنية للم�ساندة الأر�سية
للطريان.
اأ�ستاذ م�ساعد يف جامعة ديبول وجامعة �سيكاغو �سابقاً.
نائب رئي�ض جمل�ض اأمناء جامعة النجاح – نابل�ض.

�صهري �صيد حمم�د اإبراهيم

رئي�ض جمل�ض اإدارة كلية ه�سام احلجاوي التكنولوجية – نابل�ض.
الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات :ع�سو جمل�ص اإدارة يف �رشكة االت�ساالت الفل�سطينية ،تاريخ الع�سوية2007 :
�رشكة م�سانع الزيوت النباتية االأردنية ،بنك اال�ستثمار الفل�سطيني� ،رشكة فيتل القاب�سة .تاريخ امليالد1938/12/17 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري حما�سبة ومراجعة

ن�صاأت طاهر ن�صاأت امل�رصي

دبلوم متويل.

تاريخ امليالد1971/5/18 :

دبلوم حما�سبة ومراجعة

تاريخ الع�سوية2002 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري �سيا�سة عامة.
بكالوريو�ض اقت�ساد.

اخلربات العملية� :رسيك يف جمموعة فر�سان لال�ستثمارات.

خربة يف اإدارة ال�ستثمارات من خالل عمله مع J.P. Morgan

.

دبلوم درا�سات م�رسفية.

بكالوريو�ض جتارة «حما�سبة»

اخلربات العملية :مدير عام وع�سو جلنة الإدارة يف بنك القاهرة.

خربة يف العمل امل�رشيف من خالل �سغلها العديد من املنا�سب يف بنك القاهرة.

الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات :ع�سو جمل�ض اإدارة يف �رسكة الإ�رساء للتعليم وال�ستثمار،
�رشكة �سنيورة لل�سناعات الغذائية� ،رشكة تطوير العقبة ،اأكادميية الطريان امللكية االأردنية.
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د .ب�صام علي نايف ال�صبيحي

عرفان خليل كامل اأيا�س

تاريخ امليالد1962/1/5 :

تاريخ امليالد1942/11/23 :

تاريخ الع�سوية2009 :

تاريخ الع�سوية2011 :

املوؤهالت العلمية :دكتوراة يف القت�ساد.

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري حما�سبة.

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال.

ع�سو املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني .CPA

ماج�ستري اإدارة اأعمال.

اخلربات العملية :مدير دائرة اإدارة املخاطر يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي.
حما�رش �سابق يف كلية كوفنرتي التقنية /اململكة املتحدة.

بكالوريو�ض حما�سبة.

اخلربات العملية :رئي�ص جمل�ص االإدارة واملدير العام ل�رشكة بليري /لبنان.
مدر�ض جامعي يف جامعة احلريري الكندية.

خربة يف جمال التدقيق واملالية واإدارة املخاطر من خالل عمله يف املوؤ�س�سة العامة لل�سمان خربة تزيد عن  30عاما ً يف جمال التدقيق يف لبنان وال�سعودية كان اآخرها ك�رشيك يف اإرن�ست
الجتماعي واأماكن اأخرى.
ويونغ.
�رصيف مهدي ح�صني ال�صيفي
تاريخ الع�سوية2010 :

تاريخ امليالد1972/6/6 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري حماية البيئة البحرية.
بكالوريو�ض العالقات اخلارجية.

اخلربات العملية� :رسيك ونائب املدير العام ل�رسكة امل�سار املتحدة للمقاولت.
الرئي�ض التنفيذي لل�رسكة املوحدة ل�سناعة الألب�سة اجلاهزة �سابقاً.
مدير م�رسوع منتزه العقبة البحري �سابقاً.

مدير العمليات يف �رسكة امل�سار للمقاولت �سابقاً.

الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات :رئي�ض هيئة مديري ال�رسكة املوحدة ل�سناعة الألب�سة
اجلاهزة.
ع�سو جمل�ض اإدارة يف �رسكة فيتل القاب�سة� ،رسكة ال�ساحل اجلنوبي للفنادق� ،رسكة ات�سالنا
العراق.
ع�سو جمل�ص جمعية امللكة رانيا العبدالله للتميز الرتبوي.
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الع�سوية يف جمال�ص اإدارات ال�رشكات :ع�سو جمل�ض اإدارة ،رئي�ض جلنة التدقيق وع�سو جلنة
املخاطر يف فر�ست نا�سونال بنك /لبنان.
ع�سو جمل�ض اإدارة ،رئي�ض جلنة املخاطر وع�سو جلنة التدقيق يف البنك الأهلي الدويل /لبنان.

ع�سو جمل�ض اإدارة بنك العتماد الوطني /لبنان.

ع�سو جلنة التدقيق ل�سندوق النقد الدويل (.)IMF

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
الإدارة العليا كما يف 2012/12/31

قا�صم حممد ت�فيق احلاج اأحمد

املدير العام

تاريخ التعيني2002/3/11 :

كمال غريب عبدالرحيم البكري
تاريخ التعيني2003/1/4 :

تاريخ امليالد1969/6/7 :

رئي�ض اإدارة التدقيق

تاريخ امليالد1954/1/27 :

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ص لغة عربية.

حا�سل على ال�سهادات املهنية .ICFA، CERT.I.A، CAFC، CFE

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض حقوق.
اخلربات العملية :خربة يف املجال امل�رشيف حيث كان ي�سغل من�سب نائب املدير العام وقبلها اخلربات العملية :خربة م�رسفية يف جمال التدقيق الداخلي خالل عمله كمدقق داخلي يف
مدير الدائرة القانونية وامل�ست�سار القانوين لبنك القاهرة عمان وم�سوؤول عن دوائر تعديل البنك العربي من عام  1978حتى عام  2002يف فروع البنك يف العامل.
االئتمان ،توثيق العقود والرقابة على االئتمان والعقارية والهند�سية.

م�ست�سارا ًَ قانونيا ً لعدد من ال�رسكات قبل ت�سلمه من�سب املدير العام يف �سهر كانون الثاين غادة حممد ناجي نزال
.2008
رئي�س اإدارة امل�ارد الب�رصية
ع�سو جمل�ض الإدارة لعدد من ال�رسكات منها �رسكة التاأمني الأردنية� ،رسكة النقليات
تاريخ التعيني2003/2/16 :
ال�سياحية االأردنية (جت) ،و�رشكة زارا لال�ستثمار القاب�سة.
تاريخ امليالد1959/8/25 :
خالد حمم�د عبدالله قا�صم

نائب املدير العام للعمليات واخلدمات امل�صاندة
تاريخ التعيني2008/10/5 :

تاريخ امليالد1963/2/22 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اإدارة اأعمال – جتارة دولية.
بكالوريو�ض متويل.

حا�سل على �سهادة  CIBمن املعهد الربيطاين للم�رشفيني.

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اإدارة اأعمال.
بكالوريو�ض اإدارة املوارد الب�رسية.

اخلربات العملية :خربة يف اإدارة املوارد الب�رسية من خالل عملها كمدير دائرة املوارد الب�رسية يف
املوؤ�س�سة العربية امل�رشفية و�رشكة االأردن لتطوير امل�ساريع ال�سياحية ومدير دائرة التطوير
الإداري لدى �رسكة اأرابتك – جردانة.
نزار تي�صري �صالح حممد
رئي�س الإدارة املالية

اخلربات العملية :خربة يف العمل امل�رسيف من خالل عمله يف بنك اجلزيرة ،البنك العربي ،بنك تاريخ التعيني2004/4/11 :
القاهرة عـمان ،البنك االأهلي االأردين ،بنك االأردن وبنك الكويت الوطني.
تاريخ امليالد1972/8/11 :
رنا �صامي جادالله ال�صناع

نائب املدير العام لالأعمال امل�رصفية
تاريخ التعيني1995/8/15 :

تاريخ امليالد1966/8/12 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اإدارة اأعمال.
بكالوريو�ض حما�سبة.

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض حما�سبة.

ع�سو املعهد الأمريكي للمحا�سبني القانونيني .CPA

ع�سو جمعية املحا�سبني القانونيني الأردنيني .JCPA

اخلربات العملية :خربة يف تدقيق احل�سابات من خالل عمله كمدير تدقيق يف �رسكة تدقيق
كربى.
ع�سو جمل�ض اإدارة �رسكة ال�سمان لال�ستثمار و�رسكة م�سانع الزيوت النباتية الأردنية.

اخلربات العملية :نائب املدير العام لالأعمال امل�رسفية اعتبارا ً من .2009/12

خربة م�رسفية يف جمال املخاطر من خالل العمل كمدير لدائرة املخاطر يف بنك القاهرة عمان
منذ عام .1998

رئي�ض لق�سم الت�سهيالت املحلية يف البنك املركزي الأردين.

ع�سو جمل�ض اإدارة ال�رسكة الأردنية لإعادة متويل الرهن العقاري.
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احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
حامد اإبراهيم علي كري�صان

نا�رص عبدالكرمي ي��صف القد�صة

تاريخ التعيني2000/1/10 :

تاريخ التعيني2003/1/7 :

رئي�س اإدارة الفروع واملبيعات
تاريخ امليالد1955/10/22 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اإدارة اأعمال.
بكالوريو�ص هند�سة طريان.

رئي�س اإدارة ال�ص�ؤون الهند�صية والإدارية
تاريخ امليالد1961/11/20 :

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض ت�سويق ومبيعات.

اخلربات العملية :خربة اإدارية خالل عمله يف �رشكة اأ�سرتا.

اخلربات العملية :خربة يف جمال املبيعات والت�سويق من خالل عمله يف �رسكة كوكا كول
وال�رسكة الأهلية للمراكز التجارية.
فاروق حممد اأحمد العماوي
عمر اأحمد م��صى يعق�ب

رئي�س اإدارة المتثال ومكافحة غ�صل الأم�ال
تاريخ التعيني2008/3/5 :

رئي�س اإدارة تقنية املعل�مات

تاريخ امليالد1951/10/31 :

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض اإدارة اأعمال.

اخلربات العملية :خربة يف العمل امل�رشيف من خالل عمله يف البنك العربي ،بنك ال�رشق االأو�سط
لال�ستثمار ،بنك عمان املحدود والبنك العربي لال�ستثمار.

تاريخ التعيني2004/7/20 :

تاريخ امليالد1957/2/2 :

دبلوم تقنية معلومات.

املوؤهالت العلمية :دبلوم اإدارة تقنية الأعمال.

اخلربات العملية :خربة يف جمال تقنية املعلومات يف امل�سارف من خالل العمل كمدير دائرة رمي ي�ن�س حممد الع�صع�س
تقنية املعلومات يف كل من بنك املوؤ�س�سة العربية امل�رشفية والبنك االأهلي ،وكم�ساعد مدير رئي�س اإدارة اخلزينة
يف بنك ال�ستثمار العربي الأردين.
تاريخ التعيني1990/3/1 :
عزمي حممد ح�صن ع�ي�صة
رئي�س اإدارة بنك الأفراد
تاريخ التعيني1996/9/10 :

تاريخ امليالد1964/10/17 :

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض حما�سبة.

تاريخ امليالد1964/5/18 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اقت�ساد.
بكالوريو�ض اقت�ساد.

اخلربات العملية :خربة م�رسفية يف جمال اخلزينة من خالل العمل فيها وكمدير لدائرة اخلزينة
يف بنك القاهرة عمان منذ عام  .1990باحثة اقت�سادية يف اجلمعية العلمية امللكية منذ عام
.1997

اخلربات العملية :خربة م�رسفية يف جمال الئتمان من خالل عمله يف بنك القاهرة عمان والبنك
الأردين الكويتي.
عز الدين ر�صدي عبداللطيف اأب� �صالمة
يزيد �صيتان ي��صف عماري

رئي�س اإدارة العمليات

تاريخ التعيني2009/11/1 :

رئي�س اإدارة ت�صهيالت ال�رصكات الكربى

تاريخ امليالد1971/10/8 :

تاريخ امليالد1965/12/9 :

بكالوريو�ض اأدب اإجنليزي.

تاريخ التعيني2006/6/1 :

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري اإدارة اأعمال.

املوؤهالت العلمية :ماج�ستري علوم مالية وم�رشفية.

اخلربات العملية :خربة يف العمليات امل�رسفية من خالل عمله كم�ساعد للمدير الإقليمي
لفروع فل�سطني للعمليات امل�رشفية واأنظمة املعلومات منذ عام .2003

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال.

اخلربات العملية :خربة م�رسفية يف جمال الئتمان خالل عمله يف البنك الأهلي الأردين ،بنك مدير العمليات يف بنك �ستاندرد ت�سارترد /فل�سطني منذ عام .1995
عمان لال�ستثمار والبنك العقاري العربي.
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احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
عمر �رصحان اأحمد عقل

اأولغينيا جمال �صليم حداد

رئي�س اإدارة ت�ثيق العق�د والرقابة

رئي�س اإدارة القرو�س املت��صطة وال�صغرية وت�صهيالت فل�صطني

تاريخ امليالد1963/5/17 :

تاريخ امليالد1969/1/1 :

تاريخ التعيني1989/2/15 :

تاريخ التعيني1990/10/6 :

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض حما�سبة.

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض علوم مالية وم�رسفية.

جان �ص�كت حمم�د يدج زكريا

ماري وديع حنا ع�اد

اخلربات العملية :خربة م�رسفية يف جمال العمليات ،التدقيق الداخلي والرقابة على الئتمان اخلربات العملية :خربة م�رسفية يف جمال الئتمان من خالل عملها يف دوائر الئتمان يف بنك
القاهرة عمان.
وتوثيق العقود يف بنك القاهرة عمان.

رئي�س اإدارة تط�ير ودعم اإجراءات العمل والعمليات

اأمني �رص جمل�س الإدارة

تاريخ امليالد1968/2/20 :

تاريخ امليالد1943/1/1 :

تاريخ التعيني1990/10/20 :

املوؤهالت العلمية :بكالوريو�ض اأدب اإجنليزي.

تاريخ التعيني1960/5/7 :

املوؤهالت العلمية :دبلوم اإدارة.

اخلربات العملية :خربة م�رسفية منذ عام  1990يف جمال العمليات ،الفروع ودعم اإجراءات اخلربات العملية :اأمني �رس جمل�ض الإدارة منذ عام .1982
العمل.
�سغلت عدة منا�سب يف البنك منذ عام  1960من خالل عملها يف جمال �سوؤون املوظفني
وال�سوؤون االإدارية.
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احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
م�صاهمات اأع�صاء جمل�س الإدارة واأقاربهم
ال�سم

م�ساهمة ال�سيد يزيد عدنان م�سطفى املفتي
م�ساهمة كرمي يزيد عدنان املفتي (ابن)

بنك م�رس �ض.م.م

اجلن�سية

اأردنية
اأردنية

2012

1.136

25

2011

1.136

-

م�رسية

10.777.580

10.777.580

-

-

-

م�ساهمة ال�سيد حممد كمال الدين بركات

م�رسية

ال�سيد خالد �سبيح طاهر امل�رشي

اأردنية

5.000

اأردنية

6.137

اأردنية

1.496

م�ساهمة ال�سيد يا�سني خليل حممد التلهوين

اأردنية

5.891.948

6.054.095

�رشكة فل�سطني للتنمية واال�ستثمار

ليبريية

2.266.437

2.266.437

م�ساهمة الأقارب

م�ساهمة الأقارب

�رسكة الإ�رساق لال�ستثمارات التجارية

م�ساهمة ال�سيد اإبراهيم ح�سني حممد اأبو الراغب
م�ساهمة مارثا لورين اأكهارت براون (زوجة)

�رسكة امل�رسق لال�ستثمارات
م�ساهمة الأقارب

-

اأردنية

اأردنية
-

م�ساهمة الدكتور فاروق اأحمد ح�سن زعيرت

اأردنية

�رشكة امل�سرية لال�ستثمار

اأردنية

م�ساهمة نهاد قمر اإليا�ص عكاوي (زوجة)

اأردنية

-

-

249.000

5.000
-

113.863
100.084

-

5.000

-

6.137

249.000

1.496
5.000
-

113.863
105.084

11.387.803

11.387.803

-

-

م�ساهمة ال�سيد عرفان خليل كامل اأيا�ض

لبنانية

-

ال�سيد ن�ساأت طاهر ن�ساأت امل�رسي

اأردنية

2.776

2.776

ال�رسكة العربية للتموين والتجارة

�سعودية

2.039.465

2.039.465

اأردنية

5.015

5.015

م�ساهمة الأقارب

م�ساهمة الأقارب

-

-

م�ساهمة ال�سيد غ�سان اإبراهيم فار�ض عقيل

اأردنية

م�ساهمة اإبراهيم غ�سان اإبراهيم عقيل

م�ساهمة دمية جمال زهدي حميد (زوجة)
م�ساهمة عمر غ�سان اإبراهيم عقيل

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

-

28.000

-

-

20.000

اأردنية

7.032

7.032

اأردنية

5.790.843

5.790.843

-

-

اأردنية

7.032

7.032

م�ساهمة ال�سيد ب�سام علي نايف ال�سبيحي

اأردنية

-

�رسكة م�رس لال�ستثمار

م�رسية

1.331

1.331

-

-

-

م�ساهمة الأقارب

م�ساهمة ال�سيدة �سهري �سيد حممود اإبراهيم
م�ساهمة الأقارب

ال�سيد �رسيف مهدي ح�سني ال�سيفي

م�ساهمة تيمور �رسيف مهدي ال�سيفي
م�ساهمة كيان �رسيف مهدي ال�سيفي

ال توجد م�ساهمات لل�رشكات امل�سيطر عليها من قبل اأع�ساء جمل�ص االإدارة.
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-

م�رسية

-

-

-

اأردنية

223.047

223.047

اأردنية

40.203

30.703

اأردنية

38.602

38.602

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
م�صاهمات اأع�صاء الإدارة العليا واملطلعني واأقاربهم
امل�سمى الوظيفي

ال�سم
ال�سيد كمال غريب عبدالرحيم البكري

املدير العام

ال�سيدة رنا �سامي جادالله ال�سناع

نائب املدير العام لالأعمال امل�رسفية

ال�سيد خالد حممود عبدالله قا�سم

ال�سيد قا�سم حممد توفيق احلاج اأحمد
االآن�سة غادة حممد ناجي نزال

ال�سيد نزار تي�سري �سالح حممد

ال�سيد عزمي حممد ح�سن عوي�سة

رئي�ض اإدارة بنك الأفراد

ال�سيد نا�رش عبدالكرمي يو�سف القد�سة

رئي�ص اإدارة ال�سوؤون الهند�سية واالإدارية

ال�سيدة رمي يون�ص حممد الع�سع�ص

رئي�ض اإدارة اخلزينة

ال�سيد فاروق حممد اأحمد العماوي

رئي�ض اإدارة ت�سهيالت ال�رسكات الكربى

اأردنية

ال�سيد عز الدين ر�سدي عبداللطيف اأبو �سالمة
االآن�سة جان �سوكت حممود يدج زكريا

رئي�ص اإدارة تطوير ودعم اإجراءات العمل والعمليات

ال�سيدة اأولغينيا جمال �سليم حداد
االآن�سة ماري وديع حنا عواد

اأردنية

رئي�ص اإدارة توثيق العقود والرقابة

رئي�ص اإدارة القرو�ص املتو�سطة وال�سغرية
وت�سهيالت فل�سطني
اأمني �رس جمل�ض الإدارة

-

الأقارب

-

-

اأردنية

رئي�ض اإدارة تقنية املعلومات

رئي�ض اإدارة المتثال ومكافحة غ�سل الأموال

-

اأردنية

اأردنية

رئي�ض اإدارة العمليات

ال�سيد عمر �رسحان اأحمد عقل

-

-

رئي�ض اإدارة التدقيق الداخلي

ال�سيد حامد اإبراهيم علي كري�سان

ال�سيد يزيد �سيتان يو�سف عماري

اأردنية

4.000

-

اأردنية

رئي�ض الإدارة املالية

�سخ�سي

اأردنية

نائب املدير العام للعمليات واخلدمات امل�ساندة

رئي�ض اإدارة املوارد الب�رسية

2012
-

اأردنية

رئي�ض اإدارة الفروع واملبيعات

ال�سيد عمر حممد مو�سى يعقوب

اجلن�سية

2011

-

�سخ�سي

-

-

-

4.000

-

-

-

-

-

600

300

1.310

650

-

-

-

-

-

-

-

-

اأردنية

-

-

-

-

اأردنية

-

-

-

-

-

اأردنية

-

-

اأردنية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

فل�سطينية

-

-

-

-

-

اأردنية
اأردنية

-

-

-

-

-

اأردنية

-

-

-

-

اأردنية

الأقارب

-

-

-

-

-

امل�صاهم�ن الذين ميلك�ن  %5من راأ�صمال البنك
ال�سم

عدد الأ�سهم

�رشكة امل�سرية لال�ستثمار

11.387.803

جنوى حممد عبدالرحمن ما�سي

10.450.000

بنك م�رس

يا�سني خليل حممد يا�سني التلهوين

11.39

10.777.580

10.78

5.891.948

5.89

املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

5.790.843

�سبيح طاهر دروي�ص امل�رشي

5.213.696

حمزة خليل حممد يا�سني التلهوين

2012

5.714.417

تبلغ م�ساهمة جمموعة ال�سيد �سبيح طاهر امل�رشي  %29.5من راأ�سمال البنك.

تبلغ م�ساهمة جمموعة ال�سيد يا�سني خليل التلهوين  %16.6من راأ�سمال البنك.
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10.45

5.79

5.71

5.21

%

عدد الأ�سهم

11.387.803

10.777.580

10.450.000

6.054.095

5.790.843

5.814.417

5.213.696

2011
11.39
10.78

10.45

6.05

5.79

5.81

5.21

%

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
مزايا ومكافاآت اأع�صاء جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية خالل عام 2012
ا�سم الع�سو
اأع�صاء املجل�س:

ال�سيد يزيد عدنان م�سطفى املفتي
ال�سيد حممد كمال الدين بركات

ال�سيد خالد �سبيح طاهر امل�رشي

ال�سيد اإبراهيم ح�سني حممد اأبو الراغب
ال�سيد يا�سني خليل حممد التلهوين

الدكتور فاروق اأحمد ح�سن زعيرت

ال�سيد ن�ساأت طاهر ن�ساأت امل�رسي

مكافاآت اأع�ساء املجل�ص
5.000

التنقالت
9.000
9.000

-

9.000

-

5.000

-

5.000

9.000

5.000

5.000

5.000

بدل �سفر
-

9.000

19.009
-

-

-

-

-

-

-

5.000

9.000

ال�سادة املوؤ�س�سة العامة لل�سمان االجتماعي

5.000

9.000

-

ال�سيد �رسيف مهدي ح�سني ال�سيفي

5.000

9.000

-

ال�سيد كمال غريب عبدالرحيم البكري

-

-

-

308.816

-

-

-

161.456

ال�سيد غ�سان اإبراهيم فار�ض عقيل

ال�سيدة �سهري �سيد حممود اإبراهيم
ال�سيد عرفان خليل اأيا�ض

الإدارة التنفيذية:

ال�سيد خالد حممود عبدالله قا�سم
ال�سيدة رنا �سامي جادالله ال�سناع

ال�سيد قا�سم حممد توفيق احلاج اأحمد

االآن�سة غادة حممد ناجي نزال

ال�سيد نزار تي�سري �سالح حممد

5،000

5.000
5.000

-

-

-

-

ال�سيد حامد اإبراهيم علي كري�سان

-

ال�سيد عزمي حممد ح�سن عوي�سة

-

ال�سيد نا�رش عبدالكرمي يو�سف القد�سة

-

ال�سيدة رمي يون�ص حممد الع�سع�ص

-

ال�سيد عمر حممد مو�سى يعقوب
ال�سيد يزيد �سيتان يو�سف عماري

ال�سيد فاروق حممد اأحمد العماوي

-

-

ال�سيد عز الدين ر�سدي عبداللطيف اأبو �سالمة

-

االآن�سة جان �سوكت حممود يدج زكريا

-

ال�سيد عمر �رسحان اأحمد عقل

ال�سيدة اأولغينيا جمال �سليم حداد
املجم�ع

-

60.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

72.000

-

رواتب وعالوات

-

15.095

-

19.009

-

15.180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

68.294

-

186.017

122.704

106.640

124.208

103.840

118.896

76.144

93.376
87.296

99.872

96.192
51.171

66.544
78.256

73.040

1.954.468

* قام البنك ببناء خم�س�ص مببلغ  2.200.000دينار بدل مكافاآت جلميع موظفي البنك /االأردن مبا يف ذلك االإدارة التنفيذية عن عام � 2012سيتم �رشفها خالل عام .2013

50

احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
 -مل يتعامل البنك خالل عام  2011مع موردين حمددين و /اأو عمالء رئي�سيني (حمليا ً اأو خارجياً) مبا ي�سكل  %10فاأكرث من اإجمايل امل�سرتيات و /اأو االإيرادات.

 ال توجد اأية حماية حكومية اأو امتيازات يتمتع بها البنك اأو اأي من منتجاته مبوجب القوانني واالأنظمة اأو غريها. -ال توجد اأية براءات اخرتاع اأو حقوق امتياز ح�سل البنك عليها.

 -ال توجد اأية قرارات �سادرة عن احلكومة اأو املنظمات الدولية اأو غريها لها اأثر مادي على عمل البنك اأو منتجاته اأو قدرته التناف�سية.

 -يطبق البنك معايري اجلودة واأف�سل املمار�سات العاملية لكافة اأن�سطته امل�رشفية.

 -مل يقم البنك بعمليات ذات طبيعة غري متكررة لي�ست من �سمن ن�ساطه الرئي�سي.

 -بلغ ال�ستثمار الراأ�سمايل للبنك خالل عام  2012مبلغ  6.778.997دينار.

 بلغت اأتعاب مدققي ح�سابات البنك وال�رشكات التابعة لعام  2012مبلغ  143.334دينار باالإ�سافة اإلى �رشيبة املبيعات موزعة على النحو التايل:بنك القاهرة عمان
ال�رسكة الوطنية للخدمات املالية «اأوراق لال�ستثمار»
ال�رسكة الوطنية لالأوراق املالية

دينار
132.000
7.000
4.334
143.334

كما بلغت اأتعاب اال�ست�سارات االأخرى املدفوعة ملدققي احل�سابات  21.270دينار بالإ�سافة اإلى �رسيبة املبيعات.
 تقوم �رسكة اأوراق لال�ستثمار ،اإحدى ال�رسكات التابعة للبنك ،باإدارة حمفظة البنك ال�ستثمارية يف ال�سندات والأدوات ال�ستثمارية الأخرى مقابل اأتعاب اإدارة �سنوية .ول توجد اأية عقود اأخرىمت اإبرامها مع ال�رشكات التابعة اأو رئي�ص جمل�ص االإدارة اأو اأع�ساء املجل�ص اأو املدير العام با�ستثناء املعامالت امل�رشفية االعتيادية والتي مت االإف�ساح عنها يف االإي�ساح ( )38حول البيانات املالية،
وتخ�سع هذه املعامالت لتعليمات البنك املركزي الأردين ذات العالقة.
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احلاكمية امل�ؤ�ص�صية وبيانات الإف�صاح
اإقرار جمل�س الإدارة

يقر املجل�ص مب�سوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية وتوفري نظام رقابة فعال يف البنك.

يقر جمل�ص االإدارة وح�سب علمه واعتقاده بعدم وجود اأي اأمور جوهرية قد توؤثر على ا�ستمرارية البنك خالل العام .2013

رئي�س جمل�س الإدارة

نائب رئي�س جمل�س الإدارة

خالد �سبيح طاهر امل�رشي

يزيد عدنان م�سطفى املفتي

حممد كمال الدين بركات

اإبراهيم ح�سني حممد اأبو الراغب

يا�سني خليل حممد التلهوين

د .فاروق اأحمد ح�سن زعيرت

ن�ساأت طاهر ن�ساأت امل�رسي

غ�سان اإبراهيم فار�ض عقيل

�سهري �سيد حممود اإبراهيم

ب�سام علي نايف ال�سبيجي

�رسيف مهدي ح�سني ال�سيفي

عرفان خليل كامل اأيا�ض

كما يقر رئي�ض جمل�ض الإدارة ،املدير العام ورئي�ض الإدارة املالية ب�سحة ودقة واكتمال املعلومات والبيانات الواردة يف هذا التقرير.
رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

رئي�س الإدارة املالية

يزيد عدنان م�سطفى املفتي

كمال غريب عبدالرحيم البكري

نزار تي�سري �سالح حممد
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الهيكل التنظيمي

جمل�س الإدارة
ال�رصكة ال�طنية
للخدمات املالية
“اأوراق لال�صتثمار”

ال�رصكة ال�طنية للخدمات
املالية  -فل�صطني

جلنة
الرت�صيحات
واملكافاآت

جلنة
احلاكمية
امل�ؤ�ص�صية

جلنة
العقارات

جلنة
ال�صتثمار

جلنة
املخاطر

جلنة
المتثال

جلنة
التدقيق

رئي�س جمل�س الإدارة

املدير العام

املخاطر

المتثال
ومكافحة
غ�صل الأم�ال

التدقيق
الداخلي

امل�صت�صار القان�ين

مدير مكتب املدير العام

�صكرتريية جمل�س الإدارة
�صابط دعم

اإداري تنفيذي

نائب املدير العام
لالأعمال امل�رصفية

م�صت�صار قان�ين/
فروع فل�صطني

نائب املدير العام للعمليات
واخلدمات امل�صاندة

املالية

�صابط دعم
اإداري تنفيذي

الفروع واملبيعات
امل�ارد الب�رصية

اخلزينة

بنك الأفراد

ت�صهيالت ال�رصكات
الكربى

ت�صهيالت امل�صاريع املت��صطة

تط�ير الأعمال

تعديل الئتمان

وال�صغرية  /ت�صهيالت فل�صطني

نائب املدير العام -
املدير الإقليمي لفروع فل�صطني

تقنية املعل�مات

العمليات

القان�نية

ال�ص�ؤون الهند�صية
والإدارية

ت�ثيق العق�د
والرقابة

الت�ص�يق

تط�ير ودعم العمليات
واإجراءات العمل

نائب املدير الإقليمي

نائب املدير الإقليمي
للخدمات امل�صاندة

من�صق فروع غزة

م�ص�ؤول املتابعة والت�ثيق

لالأعمال امل�رصفية

اأنظمة املعل�مات

اخلدمات امل�رصفية لالأفراد

امل�ارد الب�رصية
وال�ص�ؤون الإدارية

اإدارة الفروع

املالية

اخلزينة

العمليات امل�رصفية

الت�صهيالت

التعديل والتح�صيل
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الهيكل التنظيمي لل�رصكة ال�طنية للخدمات املالية (اأوراق لال�صتثمار)

امل�ست�سار القانوين

تقنية املعلومات

الدائرة املالية والعمليات
والعمليات

املحافظ اال�ستثمارية
ق�سم الو�ساطة
املحلية

ق�سم الو�ساطة

الإقليمية والعاملية

ال�سناديق ال�ستثمارية

اأدوات الدخل الثابت
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الهيكل التنظيمي لل�رصكة ال�طنية لالأوراق املالية

و�ساطة حملية

و�ساطة اإقليمية
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مبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية خالل العام 2012

مبادرة مدر�ستي

مدر�سة �سحم الثانوية للبنات  -لواء بني كنانة

 ..وير�سم الفرحة على وجوه الأطفال الأيتام يف رم�ضان

الأطفال املر�ضى بال�رسطان يف عيون القاهرة عمان

الق�ائم املالية امل�حدة

61

الق�ائم املالية امل�حدة
بنك القاهرة عمان /قائمة املركز املايل امل�حدة كما يف  31كان�ن الأول 2012
اإي�ساحات
امل�ج�دات
نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

4

5

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

6

7

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

8

موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

10

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رسة بال�سايف

موجودات مالية مرهونة

ممتلكات ومعدات بال�سايف

موجودات غري ملمو�سة بال�سايف

موجودات �رشيبية موؤجلة

موجودات اأخرى

جمموع املوجودات

9

11

12

13

20

14

املطل�بات وحق�ق امللكية

املطل�بات -
ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

15

تاأمينات نقدية

17

ودائع عمالء

اأموال مقرت�سة

خم�س�سات متنوعة

خم�س�ص �رشيبة الدخل

مطلوبات �رشيبية موؤجلة

مطلوبات اأخرى

جمموع املطلوبات

16

18

الحتياطي القانوين

الحتياطي الختياري

21

22

23

62

456ر640ر24

213ر910ر25

993ر589ر947
326ر338ر437

000ر000ر3

613ر455ر36

805ر213ر6

786ر696ر36

471ر128ر170

224ر942ر172

940ر064ر23

983ر621ر22

322ر203ر32

001ر187ر25

112ر423ر47

397ر803ر11
355ر270ر2

057ر099ر783ر1

908ر792ر716ر1

000ر000ر100

000ر000ر100

195ر947ر42

23

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم  1اإلى رقم  49ت�سكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

000ر500ر3

224ر224ر62

787ر973ر41

382ر222ر3

25

970ر130ر287

209ر325ر400ر1

23

احتياطي القيمة العادلة بال�سايف

جمم�ع حق�ق امللكية

619ر758ر98

099ر887ر131

365ر134ر375ر1

613ر321ر1

24

جمم�ع املطل�بات وحق�ق امللكية

814ر335ر024ر2

261ر363ر940ر1

030ر507ر34

20

احتياطي خماطر م�رشفية عامة

اأرباح مدورة

-

463ر012ر2

23

احتياطي تقلبات دورية

174ر280ر211
760ر873ر189
000ر500ر18
142ر858ر26
505ر593ر26
799ر336ر007ر1
442ر681ر358
282ر360ر108
419ر595ر34
881ر313ر7
380ر435

19

حق�ق امللكيــة-

حق�ق م�صاهمي البنك
راأ�ض املال املكتتب به واملدفوع

2012
دينــــار

493ر818ر11

20

2011
دينــــار

106ر749ر37
613ر321ر1

000ر700ر10

000ر150ر10

785ر085ر3

718ر850ر3

782ر959ر79

757ر236ر241

814ر335ر024ر2

759ر318ر2

157ر180ر68

353ر570ر223

261ر363ر940ر1

الق�ائم املالية امل�حدة
بنك القاهرة عمان

قائمة الدخـل امل�حدة لل�صنة املنتهية يف  31كان�ن الأول 2012
2012
دينــــار

اإي�ساحات
27

الفوائد الدائنة

28

الفوائد املدينة

�سايف اإيرادات الفوائد

�سايف اإيرادات العموالت

�سايف اإيرادات الفوائد والعموالت

االإيرادات من غري الفوائد والعموالت
اأرباح عمالت اأجنبية

اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

اأرباح بيع موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

اإيرادات اأخرى

اإجمايل الدخل

نفقات املوظفني

ا�ستهالكات واإطفاءات
م�ساريف اأخرى

خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة
خم�س�سات متنوعة

29

183ر342ر19

30

264ر591ر2

113ر121ر3

32

171ر989

151ر870

اإجمايل امل�رسوفات

�رسيبة الدخل

ح�سة ال�سهم االأ�سا�سية واملخف�سة من ربح ال�سنة

985ر626ر1

34

628ر680ر32

35

241ر549ر19

554ر634ر18

10

-

800ر141

36

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم  1اإلى رقم  49ت�سكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

63

188ر68

275ر843ر5

33

20

الربح لل�سنة

303ر214ر1

958ر283ر19

666ر600ر3

19

الربح قبل ال�رشائب

423ر683ر86

753ر768ر80

983ر305ر38

937ر669ر30

606ر025ر106

9

خم�س�ص تدين موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

406ر989ر124

690ر438ر111

711ر052ر100

31

توزيعات اأرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

2011
دينــــار

198ر489ر114
960ر492ر7

406ر373ر3

587ر040ر1

822ر136ر64

217ر703ر3

452ر217ر115

317ر887ر31
801ر519ر7

073ر707ر1

312ر402ر4

857ر292ر64

376ر352ر50

595ر924ر50

174ر286ر35

414ر596ر36

202ر066ر15

فل�ض /دينــار

0/353

181ر328ر14

فل�ض /دينــار

0/366

الق�ائم املالية امل�حدة
بنك القاهرة عمان

قائمة الدخل ال�صامل امل�حدة لل�صنة املنتهية يف  31كان�ن الأول 2012

الربح لل�سنة

ي�صاف :بن�د الدخل ال�صامل الآخر بعد ال�رصيبة
التغري يف احتياطي القيمة العادلة ،بال�سايف

اأرباح بيع املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

جمم�ع الدخل ال�صامل لل�صنة

اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم  1اإلى رقم  49ت�سكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها

64

2012

2011

دينــــار

دينــــار

174ر286ر35

414ر596ر36

(770ر)619

( 908ر517ر)2

404ر666ر34

926ر429
432ر508ر34

الق�ائم املالية امل�حدة
بنك القاهرة عمان

قائمة التغريات يف حق�ق امللكية امل�حدة لل�صنة املنتهية يف  31كان�ن الأول 2012
احتياطيــات
رأس املـال
املكتتب بـه
واملدفــوع

الر�سيد يف اأول كانون الثاين 2012

الأرباح املوزعة
الربح الناجت من بيع موجودات مالية يف
القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل
االآخر
جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

املحول اإلى الحتياطيات

الر�سيد يف نهاية ال�سنة
- 2011

الر�سيد يف اأول كانون الثاين 2011
االأثر الناجت من تطبيق معيار التقارير
املالية الدولية رقم 9
الر�سيد املعدل يف اأول كانون الثاين 2011

الأرباح املوزعة
الربح الناجت من بيع موجودات مالية يف
القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل
االآخر
جمموع الدخل ال�سامل لل�سنة

املحول اإلى الحتياطيات

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

-

163ر145

-

-

174ر286ر35
(712ر651ر)6
782ر959ر79

404ر666ر34
757ر236ر241

718ر850ر3

-

دينــــار

دينــــار

دينــــار

دينــــار

000ر000ر100

106ر749ر37

613ر321ر1

000ر150ر10

759ر318ر2

-

-

-

-

-

(163ر)145

000ر000ر100

089ر198ر5
195ر947ر42

613ر321ر1

000ر550
000ر700ر10

623ر903
382ر222ر3

(770ر)619
785ر085ر3

-

157ر180ر68

353ر570ر223

دينــــار

دينــــار

قانونـــي

-

دينــــار

دينــــار

دينــــار

احتياطي
تقلبات دورية

اختـياري

-

األرباح املدورة

إجمالي حقوق
امللكية

احتياطي
القيمة العادلة

احتياطي
مخاطر
مصرفية عامة

-

التغير املتراكم
في القيمــة
العادلـــة

-

-

-

(000ر000ر000( )17ر000ر)17

000ر000ر100

599ر054ر33

613ر321ر1

860ر883ر8

187ر040ر1

-

151ر903ر24

851ر722ر36

261ر926ر205

-

-

-

-

-

626ر368ر6

(151ر903ر)24

185ر670ر16

(340ر864ر)1

000ر000ر100

599ر054ر33

860ر321ر1

860ر883ر8

187ر040ر1

626ر368ر6

-

036ر393ر53

921ر0610ر204

-

-

-

-

-

(926ر)429

-

926ر429

-

000ر000ر100

507ر694ر4
106ر749ر37

613ر321ر1

140ر266ر1
000ر150ر10

572ر278ر1
759ر318ر2

(982ر087ر)2
(718ر850ر)3

-

414ر596ر36
(219ر239ر)7
157ر180ر68

432ر508ر34
353ر570ر223

-

-

-

-

-

-

-

(000ر000ر000( )15ر000ر)15

 -يحظر الت�رشف باحتياطي املخاطر امل�رشفية العامة اإال مبوافقة م�سبقة من البنك املركزي االأردين ،ويحظر الت�رشف بالر�سيد الدائن الحتياطي القيمة العادلة.

 بلغ ر�سيد االأرباح املدورة غري املتحققة والناجتة عن التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم ( )9مبلغ 280ر859ر 14دينار كما يف  31كانون الأول  2012وهو غري قابل للتوزيع. تت�سمن الأرباح املدورة مبلغ 380ر 435دينار ر�سيد املوجودات ال�رشيبية املوؤجلة وبناءً على تعليمات البنك املركزي االأردين يحظر الت�رشف بها.اإن الإي�ساحات املرفقة من رقم  1اإلى رقم  49ت�سكل جزءا ً من هذه القوائم املالية وتقراأ معها
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الق�ائم املالية امل�حدة
بنك القاهرة عمان /قائمة التدفقات النقدية امل�حدة لل�صنة املنتهية يف  31كان�ن الأول 2012
اإي�ساحات
االأن�سطة الت�سغيلية
الربح قبل ال�رشائب
ا�ستهالكات واإطفاءات
خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة
خم�س�ص تدين ا�ستثمارات بالكلفة املطفاأة
خم�س�سات متنوعة
خ�سائر تقييم املوجودات املالية يف القيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(اأرباح) بيع ممتلكات ومعدات
خ�سائر تدين موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة
(اأرباح) بيع موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة
تاأثري تغري اأ�سعار ال�رشف على النقد وما يف حكمه
الربح قبل التغريات يف املوجودات واملطلوبات
التغري يف املوجودات واملطلوبات
(الزيادة) النق�ص يف االإيداعات لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�رشفية (التي تزيد ا�ستحقاقاتها عن ثالثة اأ�سهر)
(الزيادة) نق�ص موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
(الزيادة) يف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة
النق�ض يف املوجودات الأخرى
الزيادة (النق�ص) يف ودائع البنوك وموؤ�س�سات م�رشفية (ت�ستحق بعد اأكرث من ثالثة اأ�سهر)
الزيادة يف ودائع العمالء
(النق�ص) الزيادة يف التاأمينات النقدية
خم�س�سات متنوعة مدفوعة
(النق�ص) الزيادة يف املطلوبات االأخرى
�سايف التدفق النقدي من االأن�سطة الت�سغيلية قبل ال�رشيبة
�رسيبة الدخل املدفوعة
�سايف التدفق النقدي (امل�ستخدم يف) من االأن�سطة الت�سغيلية
االأن�سطة اال�ستثمارية
�رشاء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
بيع ممتلكات ومعدات
�رشاء موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
ا�ستحقاق موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
(�رشاء) ممتلكات ومعدات
�رشاء موجودات غري ملمو�سة
�سايف التدفق النقدي امل�ستخدم يف عمليات اال�ستثمار
التدفق النقدي من عمليات التمويل
اأرباح نقدية موزعة على امل�ساهمني
الزيادة يف االأموال املقرت�سة
النق�ص يف االأموال املقرت�سة
�سايف التدفقات النقدية (امل�ستخدم يف) من عمليات التمويل
تاأثري تغري اأ�سعار ال�رشف على النقد وما يف حكمه
�سايف الزيادة (النق�ص) يف النقد وما يف حكمه
النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة
النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة
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2011

دينــــار

2012

دينــــار

376ر352ر50
960ر492ر7
406ر373ر3
587ر040ر1
686ر734
(581ر)40
(905ر)72
(060ر229ر)2
469ر651ر60

595ر924ر50
801ر519ر7
073ر707ر1
800ر141
312ر402ر4
806ر205
(299ر)89
725ر30
(626ر)167
(483ر652ر)2
704ر022ر62

(000ر000ر)15
(372ر952ر)2
(212ر120ر)63
661ر262ر2
(000ر000ر)7
844ر190ر25
(325ر449ر)5
(491ر025ر)1
321ر016ر7
895ر573
(795ر120ر)15
(900ر546ر)14

750ر674ر120
614ر208
(461ر192ر)126
265ر464ر7
000ر455ر3
993ر284ر39
476ر881ر2
(303ر972ر)1
(512ر371ر)5
526ر455ر102
(383ر401ر)14
143ر054ر88

(185ر007ر)2
401ر508
736ر86
(468ر501ر)275
070ر798ر248
(135ر516ر)4
(862ر262ر)2
(443ر894ر)34

(916ر945ر)1
832ر475
159ر195
(490ر108ر)111
407ر984ر36
(175ر371ر)5
(944ر153ر)3
(127ر924ر)83

(000ر000ر)17
000ر418ر121
(000ر700ر)10
000ر718ر93
060ر229ر2
717ر505ر46
598ر799ر248
315ر305ر295

(000ر000ر)15
000ر700ر2
(000ر300ر)12
483ر652ر2
(501ر517ر)5
099ر317ر254
598ر799ر248

الق�ائم املالية امل�حدة
بنك القاهرة عمان

اإي�صاحات ح�ل الق�ائم املالية امل�حدة

لل�صنة املنتهية يف  31كان�ن الأول 2012
( )1معل�مات عامة

اإن بنك القاهرة عمان �رسكة م�ساهمة عامة اأردنية ،تاأ�س�ض خالل عام  1960وذلك مبوجب القانون واالأ�سول ال�سادرة عن وزارة العدلية ومت توفيق اأو�ساعه مع قانون ال�رشكات رقم ( )12ل�سنة
 1964ومركزه الرئي�سي مدينة عمــان.

يقوم البنك بتقدمي جميع االأعمال امل�رشفية واملالية املتعلقة بن�ساطه من خالل مركزه وفروعه داخل اململكة وعددها  84يف اململكة االأردنية الها�سمية ،وفل�سطني وعددها  21وال�رسكات
التابعة له.

اإن اأ�سهم البنك مدرجة ويتم التداول بها يف بور�سة عمان.

مت اإقرار القوائم املالية املوحدة بتاريخ � 17سباط  2013من قبل جمل�ض اإدارة البنك بجل�سة رقم  2013/1وهي خا�سعة ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني.
( )2اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية
اأ�ص�س اإعداد الق�ائم املالية

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة للبنك و�رشكاته التابعة وفقا ً ملعايري التقارير املالية الدولية ال�سادرة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية والتف�سريات ال�سادرة عن جلنة تف�سريات التقارير
املالية الدولية املنبثقة عن جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية ووفقا ً للقوانني املحلية النافذة وتعليمات البنك املركزي الأردين.
مت اإعداد القوائم املالية املوحدة وفقا ً ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل
االآخر التي تظهر بالقيمة العادلة بتاريخ القوائم املالية ،كما تظهر بالقيمة العادلة املوجودات واملطلوبات املالية التي مت التحوط ملخاطر التغري يف قيمتها العادلة.

اإن الدينار االأردين هو عملة اإظهار القوائم املالية املوحدة والذي ميثل العملة الرئي�سية للبنك.
التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف اإعداد القوائم املالية املوحدة لل�سنة املنتهية يف  31كانون الأول  2012تتفق مع تلك التي اتبعت يف اإعداد القوائم املالية لل�سنة املالية ال�سابقة با�ستثناء
اأن البنك قام بتطبيق التعديالت التالية على معايري التقارير املالية الدولية ابتداءً من اأول كانون الثاين :2012

معيار املحا�صبة الدويل رقم (� )12رصيبة الدخل – ال�رصائب امل�ؤجلة (ا�صرتداد امل�ج�دات ال�صمنية)

معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )7الأدوات املالية :الإي�صاحات – متطلبات اإ�صافية لالإف�صاح عن اإلغاء العرتاف
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الق�ائم املالية امل�حدة
فيما يلي اأثر تطبيق هذه التعديالت:
معيار املحا�صبة الدويل رقم (� )12رصيبة الدخل (ا�صرتداد امل�ج�دات ال�صمنية)

يو�سح التعديل حتديد ال�رشيبة املوؤجلة لال�ستثمارات العقارية التي يتم قيا�سها بالقيمة العادلة .يقدم التعديل افرتا�ص باأن ال�رشيبة املوؤجلة لال�ستثمارات العقارية التي يتم قيا�سها
با�ستخدام منوذج القيمة العادلة ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم  ،40يجب حتديدها على اأ�سا�ص اأن القيمة الدفرتية �سوف يتم ا�سرتدادها من خالل البيع .كما ويتطلب التعديل اأن يتم
قيا�ص ال�رشيبة املوؤجلة للموجودات الغري قابلة لال�ستهالك والتي يتم قيا�سها با�ستخدام منوذج اإعادة التقييم ح�سب معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )16على اأ�سا�ض البيع لهذه املوجودات.
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين  .2012ومل ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأي اأثر على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك.

معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )7الأدوات املالية :الإي�صاحات – متطلبات اإ�صافية لالإف�صاح عن اإلغاء العرتاف

يتطلب هذا التعديل اإف�ساحات اإ�سافية حول املوجودات املالية التي مت حتويلها ولكن مل يتم اإلغاء االعرتاف بها لتمكني م�ستخدم القوائم املالية للبنك من فهم العالقة مع هذه املوجودات
التي مل يتم اإلغاء االعرتاف بها وااللتزامات املرتبطة بها .باالإ�سافة اإلى ذلك ،يتطلب التعديل اإف�ساحات حول ا�ستمرار تدخل املن�ساأة يف هذه املوجودات التي مت اإلغاء االعرتاف بها .ينبغي تطبيق
هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول متوز  .2011حيث اأن البنك ال ميتلك مثل هذه املوجودات ،فاإنه مل ينتج عن تطبيق هذا التعديل اأي اأثر على عر�ص القوائم املالية (املوحدة)
للبنك ،ومل يوؤثر على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك.
( )2اأهم ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة:
اأ�ص�س ت�حيد الق�ائم املالية -

تت�سمن القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رشكات التابعة له واخلا�سعة ل�سيطرته وتتحقق ال�سيطرة عندما يكون للبنك القدرة على التحكم يف ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية
لل�رشكات التابعة وذلك للح�سول على منافع من اأن�سطتها ،ويتم ا�ستبعاد املعامالت واالأر�سدة واالإيرادات وامل�رشوفات فيما بني البنك وال�رشكات التابعة التالية:
ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية حمدودة امل�سوؤولية  -االأردن ،والتي تاأ�س�ست عام  1992وتبلغ ملكية البنك ما ن�سبته  %100يف راأ�سمالها املدفوع البالغ 000ر000ر 5دينار اأردين كما يف 31
كانون الأول  .2012تقوم ال�رسكة باأعمال الو�ساطة املالية واإدارة ال�ستثمارات.

ال�رشكة الوطنية لالأوراق املالية امل�ساهمة اخلا�سة املحدودة – فل�سطني ،والتي تاأ�س�ست عام  ،1995وتبلغ ملكية البنك ما ن�سبته  %100يف راأ�سمالها املدفوع البالغ 000ر500ر 1دينار اأردين كما
يف  31كانون الأول  .2012تقوم ال�رسكة باأعمال الو�ساطة املالية.

مل يتم توحيد القوائم املالية ل�رشكة القاهرة لال�ستثمارات العقارية حمدودة امل�سوؤولية وتبلغ ملكية البنك ما ن�سبته  %100من راأ�سمالها املدفوع البالغ 000ر 50دينار كما يف  31كانون الأول
 2012وذلك ب�سبب اأنه مت بتاريخ  31متوز  2002نقل موجودات ومطلوبات ال�رشكة اإلى البنك ،وي�سعى البنك اإلى ا�ستكمال االإجراءات القانونية لت�سفية ال�رشكة.

يتم اإعداد القوائم املالية لل�رشكات التابعة لنف�ص ال�سنة املالية للبنك وبا�ستخدام نف�ص ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك ،اإذا كانت ال�رشكة التابعة تتبع �سيا�سات حما�سبية تختلف
عن تلك املتبعة يف البنك ،فيتم اإجراء التعديالت الالزمة على القوائم املالية لل�رشكات التابعة لتتطابق مع ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة يف البنك.
يتم توحيد نتائج عمليات ال�رشكات التابعة يف قائمة الدخل املوحد من تاريخ متلكها وهو التاريخ الذي يجري فيه فعليا ً انتقال �سيطرة البنك على ال�رشكات التابعة ،ويتم توحيد نتائج
عمليات ال�رشكات التابعة التي مت التخل�ص منها يف قائمة الدخل املوحد حتى تاريخ التخل�ص وهو التاريخ الذي يفقد البنك فيه ال�سيطرة على ال�رشكات التابعة.

يف حال اإعداد قوائم مالية منف�سلة للبنك كمن�ساأة م�ستقلة يتم اإظهار ال�ستثمارات يف ال�رسكات التابعة بالتكلفة.

68

الق�ائم املالية امل�حدة
معل�مات القطاعات -

 قطاع االأعمال ميثل جمموعة من املوجودات والعمليات التي ت�سرتك معا ً يف تقدمي منتجات اأو خدمات خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات اأعمال اأخرى والتي يتمقيا�سها وفقا ً للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�سانع القرار الرئي�سي لدى البنك.
 -القطاع اجلغرايف يرتبط يف تقدمي منتجات اأو خدمات يف بيئة اقت�سادية حمددة خا�سعة ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك املتعلقة بقطاعات تعمل يف بيئات اقت�سادية اأخرى.

م�ج�دات مالية بالتكلفة املطفاأة -

 هي املوجودات املالية التي تهدف اإدارة البنك وفقا ً لنموذج اأعمالها االحتفاظ بها لتح�سيل التدفقات النقدية التعاقدية والتي تتمثل بالدفعات من اأ�سل الدين والفائدة على ر�سيد الدينالقائم.

 يتـم اإثبات هذه املوجودات عند ال�رشاء بالكلفة م�سافا ً اإليها م�ساريف االقتناء ،وتطفاأ العالوة /اخل�سم با�ستخدام طريقة الفائدة الفعالة ،قيدا ً على اأو حل�ســـاب الفائدة ،وينزل اأيةخم�س�سات ناجتة عن التدين يف قيمتها يوؤدي اإلى عدم اإمكانية ا�سرتداد االأ�سل اأو جزء منه ،ويتم قيد اأي تدين يف قيمتها يف قائمة الدخل .يتم قيا�ص هذه املوجودات بالكلفة املطفاأة بتاريخ
البيانات املالية.
 -ميثل مبلغ التدين يف قيمة هذه املوجودات الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة املخ�سومة ب�سعر الفائدة الفعلي االأ�سلي.

 ال يجوز اإعادة ت�سنيف اأية موجودات مالية من /اإلى هذا البند اإال يف احلاالت املحددة يف معيار التقارير املالية الدولية رقم (.)9 يف حال بيع اأي من هذه املوجودات قبل تاريخ ا�ستحقاقها يتم ت�سجيل الأرباح واخل�سائر يف قائمة الدخل.م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل -

 اإن اأدوات الدين التي ال تتفق مع منوذج االأعمال اخلا�ص باملوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة ،اأو تلك التي اختار البنك عند �رشائها ت�سنيفها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،فيتمقيا�سها بالقيمة العادلة لها من خالل قائمة الدخل.

 يتم ت�سنيف اال�ستثمارات يف اأدوات امللكية ،بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ،اإال اإذا قام البنك بت�سنيف ا�ستثمار حمتفظ به لغري املتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�ساملاالآخر عند ال�رشاء.

 يتم اإثبات هذه املوجودات بالقيمة العادلة عند ال�رشاء (تقيد م�ساريف االقتناء على قائمة الدخل عند ال�رشاء) ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يفقائمة الدخل مبا فيها التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت االأجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزءا ً منها يتم اأخذ الأرباح اأو اخل�سائر
الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل.
 -يتم ت�سجيل الأرباح املوزعة اأو الفوائد املتحققة يف قائمة الدخل.

 ال يجوز اإعادة ت�سنيف اأية موجودات مالية من /اإلى هذا البند اإال يف احلاالت املحددة يف معيار التقارير املالية الدولية رقم (.)9م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�صامل الآخر

 -متثل هذه املوجودات اال�ستثمارات يف اأدوات امللكية بغر�ص االحتفاظ بها على املدى الطويل.

 يتم اإثبات هذه املوجودات عند ال�رشاء بالقيمة العادلة م�سافا ً اإليها م�ساريف االقتناء ويعاد تقييمها الحقا ً بالقيمة العادلـة ،ويظهر التغري يف القيمة العادلة يف قائمة الدخل ال�ساملو�سمن حقوق امللكية مبا فيه التغري يف القيمة العادلة الناجت عن فروقات حتويل بنود املوجودات غري النقدية بالعمالت االأجنبية ،ويف حال بيع هذه املوجودات اأو جزءا ً منها يتم ت�سجيل االأرباح اأو
اخل�سائر الناجتة عن ذلك يف قائمة الدخل ال�سامل و�سمن حقوق امللكية ويتم حتويل ر�سيد احتياطي تقييم املوجودات املباعة مبا�رشة اإلى االأرباح واخل�سائر املدورة ولي�ص من خالل قائمة
الدخل.
 -ل تخ�سع هذه املوجودات لختبار خ�سائر التدين.

 -يتم ت�سجيل الأرباح املوزعة يف قائمة الدخل.
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ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة -

الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة هي موجودات مالية لها دفعات ثابتة اأو حمددة قدمها البنك يف االأ�سا�ص اأو جرى اقتناوؤها ولي�ص لها اأ�سعار �سوقية يف اأ�سواق ن�سطة ويتم قيا�ص الت�سهيالت
االئتمانية بالتكلفة املطفاأة.

يتم تكوين خم�س�ص تدين للت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة اإذا تبني عدم اإمكانية حت�سيل املبالغ امل�ستحقة للبنك وعندما يتوفر دليل مو�سوعي على اأن حدثا ً ما قد اأثر �سلبا ً على التدفقات
النقدية امل�ستقبلية للت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة وعندما ميكن تقدير هذا التدين ،وت�سجل قيمة املخ�س�ص يف قائمة الدخل .ويتم قيا�ص الت�سهيالت االئتمانية بتاريخ البيانات املالية
بالتكلفة املطفاأة.

يتم تعليق الفوائد والعموالت على الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة املمنوحة للعمالء وفقا ً لتعليمات البنك املركزي االأردين ووفقا ً لتعليمات ال�سلطات الرقابية يف الدول التي يتواجد
للبنك فيها فروع اأو �رسكات تابعة اأيهما اأ�سد.

يتم �سطب الت�سهيالت االئتمانية املعد لها خم�س�سات يف حال عدم جدوى االإجراءات املتخذة لتح�سيلها بتنزيلها من املخ�س�ص ويتم حتويل اأي فائ�ص يف املخ�س�ص االإجمايل  -اإن وجد  -اإلى
قائمة الدخل ،وي�ساف املح�سل من الديون ال�سابق �سطبها اإلى االإيرادات.
القيمة العادلـة -

اإن اأ�سعار االإغالق (�رشاء موجودات /بيع مطلوبات) بتاريخ القوائم املالية يف اأ�سواق ن�سطة متثل القيمة العادلة لالأدوات وامل�ستقات املالية التي لها اأ�سعار �سوقية.
يف حال عدم توفر اأ�سعار معلنة اأو عدم وجود تداول ن�سط لبع�ص االأدوات وامل�ستقات املالية اأو عدم ن�ساط ال�سوق يتم تقدير قيمتها العادلة بعدة طرق منها:

 -مقارنتها بالقيمة ال�سوقية احلالية الأداة مالية م�سابهة لها اإلى حد كبري.

 -حتليل التدفقات النقدية امل�ستقبلية وخ�سم التدفقات النقدية املتوقعة بن�سبة م�ستخدمة يف اأداة مالية م�سابهة لها.

 -مناذج ت�سعري اخليارات.

تهدف طرق التقييم اإلى احل�سول على قيمة عادلة تعك�ص توقعات ال�سوق وتاأخذ باالعتبار العوامل ال�سوقية واأية خماطر اأو منافع متوقعه عند تقدير قيمة االأدوات املالية.
التدين يف قيمة امل�ج�دات املالية -

يقوم البنك مبراجعة القيم املثبتة يف ال�سجالت للموجودات املالية يف تاريخ قائمة املركز املايل لتحديد فيما اإذا كانت هنالك موؤ�رشات تدل على تدين يف قيمتها اإفراديا ً اأو على �سكل جمموعة،
ويف حالة وجود مثل هذه املوؤ�رشات فاإنه يتم تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد من اأجل حتديد خ�سارة التدين.

يتم حتديد مبلغ التدين كما يلي:

 تدين قيمة املوجودات املالية التي تظهر بالتكلفة املطفاأة :ميثل الفرق بني القيمة املثبتة يف ال�سجالت والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املتوقعة خم�سومة ب�سعر الفائدة الفعلياالأ�سلي.

يتم ت�سجيل التدين يف القيمة يف قائمة الدخل كما يتم ت�سجيل اأي وفر يف الفرتة الالحقة نتيجة التدين ال�سابق يف املوجودات املالية الأدوات الدين يف قائمة الدخل والأدوات حقوق امللكية يف
قائمة الدخل ال�سامل االآخر.
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املمتلكات واملعدات -

تظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة بعد تنزيل اال�ستهالك املرتاكم واأي تدين يف قيمتها ،ويتم ا�ستهالك املمتلكات واملعدات (با�ستثناء االأرا�سي) عندما تكون جاهزة لال�ستخدام بطريقة
الق�سط الثابت على مدى العمر االإنتاجي املتوقع لها با�ستخدام الن�سب ال�سنوية التالية:
%
2
مباين
15-9
معدات واأجهزة واأثاث
15
و�سائط نقل
20
اأجهزة احلا�سب االآيل

 عندما يقل املبلغ املمكن ا�سرتداده من اأي من املمتلكات واملعدات عن �سايف قيمتها الدفرتية فاإنه يتم تخفي�ص قيمتها اإلى القيمة املمكن ا�سرتدادها وت�سجل قيمة التدين يف قائمة الدخل. يتم مراجعة العمر االإنتاجي للممتلكات واملعدات يف نهاية كل عام ،فاإذا كانت توقعات العمر االإنتاجي تختلف عن التقديرات املعدة �سابقا ً يتم ت�سجيل التغري يف التقدير لل�سنوات الالحقةباعتباره تغري يف التقديرات.

 يتم ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات عند التخل�ض منها اأو عندما ل يعود اأي منافع م�ستقبلية متوقعة من ا�ستخدامها.املخ�ص�صات -

يتم االعرتاف باملخ�س�سات عندما يكون على البنك التزامات يف تاريخ قائمة املركز املايل نا�سئة عن اأحداث �سابقة واأن ت�سديد االلتزامات حمتمل وميكن قيا�ص قيمتها ب�سكل يعتمد عليه.

خم�ص�س تع�ي�س نهاية اخلدمة للم�ظفني -

يتم تكوين خم�س�ص ملواجهة االلتزامات القانونية والتعاقدية اخلا�سة بنهاية اخلدمة للموظفيـن اأو عن مدة اخلدمة املرتاكمة للموظفني بتاريخ قائمة املركز املايل.

�رصيبة الدخل -

 -متثل م�ساريف ال�رشائب مبالغ ال�رشائب امل�ستحقة وال�رشائب املوؤجلة.

 حت�سب م�ساريف ال�رشائب امل�ستحقة على اأ�سا�ص االأرباح اخلا�سعة لل�رشيبة ،وتختلف االأرباح اخلا�سعة لل�رشيبة عن االأرباح املعلنة يف القوائم املالية الأن االأرباح املعلنة ت�سمل اإيرادات غريخا�سعة لل�رشيبة اأو م�ساريف غري قابلة للتنزيل يف ال�سنة املالية واإمنا يف �سنوات الحقة اأو اخل�سائر املرتاكمة املقبولة �رشيبيا ً اأو بنود لي�ست خا�سعة اأو مقبولة التنزيل الأغرا�ص �رشيبية.
 -حت�سب ال�رشائب مبوجب الن�سب ال�رشيبية املقررة مبوجب القوانني واالأنظمة والتعليمات يف البلدان التي يعمل فيها البنك.

 اإن ال�رشائب املوؤجلة هي ال�رشائب املتوقع دفعها اأو ا�سرتدادها نتيجة الفروقات الزمنية املوؤقتة بني قيمة املوجودات اأو املطلوبات يف القوائم املالية والقيمة التي يتم احت�ساب الربح ال�رشيبيعلى اأ�سا�سها .يتم احت�ساب ال�رشائب املوؤجلة با�ستخدام طريقة االلتزام بقائمة املركز املايل وحتت�سب ال�رشائب املوؤجلة وفقا ً للن�سب ال�رشيبية التي يتوقع تطبيقها عند ت�سوية االلتزام
ال�رشيبي اأو حتقيق املوجودات ال�رشيبية املوؤجلة.
 -يقوم البنك باحت�ساب ال�رشيبة املوؤجلة وفقا ً ملتطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)12

ح�صابات مداره ل�صالح العمالء -

متثل احل�سابات التي يديرها البنك نيابة عن العمالء وعلى م�سوؤوليتهم اخلا�سة وال تعترب من موجودات البنك ،ويتم اإعداد خم�س�ص مقابل انخفا�ص قيمة املحافظ م�سمونة راأ�ص املال املدارة
ل�سالح العمالء عن راأ�سمالها.
يتم اإظهار ر�سوم وعمولت اإدارة تلك احل�سابات يف قائمة الدخل.
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التقـا�س -

يتم اإجراء تقا�ص بني املوجودات املالية واملطلوبات املالية واإظهار املبلغ ال�سايف يف قائمة املركز املايل فقط عندما تتوفر احلقوق القانونية امللزمة وكذلك عندما يتم ت�سديدها على اأ�سا�ص
التقا�ص اأو يكون حتقق املوجودات وت�سديد املطلوبات يف نف�ص الوقت.
امل�ستقات املالية وحما�سبة التحوط -
م�ستقات مالية للتحوط- :

الأغرا�ص حما�سبة التحوط تظهر امل�ستقات املالية بالقيمة العادلة ،ويتم ت�سنيف التحوط كما يلي:

 -التحوط للقيمة العادلة :هو التحوط ملخاطر التغري يف القيمة العادلة ملوجودات ومطلوبات البنك.

يف حال انطباق �رشوط حتوط القيمة العادلة الفعال ،يتم ت�سجيل االأرباح واخل�سائر الناجتة عن تقييم اأداة التحوط بالقيمة العادلة وعن التغري يف القيمة العادلة للموجودات اأو املطلوبات
املتحوط لها يف قائمة الدخل.

يف حال انطباق �رشوط حتوط املحفظة الفعال يتم ت�سجيل اأية اأرباح اأو خ�سائر ناجتة عن اإعادة تقييم اأداة التحوط بالقيمة العادلة وكذلك التغري يف القيمة العادلة ملحفظة املوجودات اأو
املطلوبات يف قائمة الدخل يف نف�ص الفرتة.
 -التحوط للتدفقات النقدية :هو التحوط ملخاطر تغريات التدفقات النقدية ملوجودات ومطلوبات البنك احلالية واملتوقعة.

يف حال انطباق �رشوط حتوط التدفقات النقدية الفعال ،يتم ت�سجيل االأرباح اأو اخل�سائر الأداة التحوط �سمن حقوق امللكية ويتم حتويله لبيان الدخل يف الفرتة التي يوؤثر بها اإجراء التحوط على
قائمة الدخل.
 -التحوط ل�سايف اال�ستثمار يف وحدات اأجنبية:

يف حال انطباق �رشوط التحوط ل�سايف اال�ستثمار يف وحدات اأجنبية ،يتم قيا�ص القيمة العادلة الأداة التحوط ل�سايف املوجودات املتحوط لها ،ويف حال كون العالقة فعالة يعرتف باجلزء الفعال
من االأرباح اأو اخل�سائر الأداة التحوط �سمن حقوق امللكية ويعرتف باجلزء غري الفعال �سمن بيان الدخل ،ويتم ت�سجيل اجلزء الفعال يف قائمة الدخل عند بيع اال�ستثمار يف الوحدة االأجنبية
امل�ستثمر بها.
 -التحوطات التي ال تنطبق عليها �رشوط التحوط الفعال ،يتم ت�سجيل االأرباح اأو اخل�سائر الناجتة عن التغري يف القيمة العادلة الأداة التحوط يف بيان الدخل يف نف�ص الفرتة.

م�صتقات مالية للمتاجرة -

يتم اإثبات القيمة العادلة مل�ستقات االأدوات املالية املحتفظ بها الأغرا�ص املتاجرة (مثل عقود العمالت االأجنبية االآجلة ،عقود الفائدة امل�ستقبلية ،عقود املقاي�سة ،حقوق خيارات اأ�سعار
العمالت االأجنبية) يف قائمة املركز املايل ،وحتدد القيمة العادلة وفقا ً الأ�سعار ال�سوق ال�سائدة ،ويف حال عدم توفرها تذكر طريقة التقييم ،ويتم ت�سجيل مبلغ التغريات يف القيمة العادلة يف
قائمة الدخل.
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عق�د اإعادة ال�رصاء اأو البيع -

 ي�ستمر االعرتاف يف البيانات املالية باملوجودات املباعة والتي مت التعهد املتزامن باإعادة �رشائها يف تاريخ م�ستقبلي ،وذلك ال�ستمرار �سيطرة البنك على تلك املوجودات والأن اأية خماطر اأو منافعتوؤول للبنك حال حدوثها ،وي�ستمر تقييمها وفقا ً لل�سيا�سات املحا�سبية املتبعة .تدرج املبالغ املقابلة للمبالغ امل�ستلمة لهذه العقود �سمن املطلوبات يف بند االأموال املقرت�سة ،ويتم االعرتاف
بالفرق بني �سعر البيع و�سعر اإعادة ال�رشاء كم�رشوف فوائد ي�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

 اأما املوجودات امل�سرتاة مع التعهد املتزامن باإعادة بيعها يف تاريخ م�ستقبلي حمدد فال يتم االعرتاف بها يف البيانات املالية ،وذلك لعدم توفر ال�سيطرة على تلك املوجودات والأن اأية خماطر اأومنافع ال توؤول للبنك حال حدوثها .وتدرج املبالغ املدفوعة املتعلقة بهذه العقود �سمن الودائع لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�رشفية االأخرى اأو �سمن الت�سهيالت االئتمانية ح�سب احلال ،وتتم
معاجلة الفرق بني �سعر ال�رشاء و�سعر اإعادة البيع كاإيرادات فوائد ت�ستحق على مدى فرتة العقد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
امل�ج�دات املالية املره�نة -

وهي تلك املوجودات املالية املرهونة ل�سالح اأطراف اأخرى مع وجود حق للطرف االآخر بالت�رشف فيها (بيع اأو اإعادة رهن) .ي�ستمر تقييم هذه املوجودات وفق ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة
لتقييم كل منها ح�سب ت�سنيفه االأ�سلي.
حتقق الإيرادات والعرتاف بامل�صاريف -

 يتم حتقق اإيرادات الفوائد با�ستخدام طريقة الفائدة الفعلية با�ستثناء فوائد وعموالت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة التي ال يتم االعرتاف بها كاإيرادات ويتم ت�سجيلها يف ح�سابالفوائد والعمولت املعلقة.

 -يتم االعرتاف بامل�ساريف على اأ�سا�ص مبداأ اال�ستحقاق.

 -يتم ت�سجيل العموالت كاإيرادات عند تقدمي اخلدمات املتعلقة بها ،ويتم االعرتاف باأرباح اأ�سهم ال�رشكات عند حتققها (اإقرارها من الهيئة العامة للم�ساهمني).

تاريخ العرتاف بامل�ج�دات املالية -

يتم االعرتاف ب�رشاء وبيع املوجودات املالية يف تاريخ املتاجرة (تاريخ التزام البنك ببيع اأو �رشاء املوجودات املالية).
امل�ج�دات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لدي�ن م�صتحقة -

تظهر املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك يف قائمة املركز املايل �سمن بند «موجودات اأخرى» وذلك بالقيمة التي اآلت بها للبنك اأو القيمة العادلة اأيهما اأقل ،ويعاد تقييمها يف تاريخ القوائم
املالية بالقيمة العادلة ب�سكل اإفرادي ،ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها كخ�سارة يف قائمة الدخل ول يتم ت�سجيل الزيادة كاإيراد .يتم ت�سجيل الزيادة الالحقة يف قائمة الدخل اإلى احلد الذي
ل يتجاوز قيمة التدين الذي مت ت�سجيله �سابقاً.
امل�ج�دات غري امللم��صة -

 املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�سول عليها من خالل االندماج تقيد بالقيمة العادلة يف تاريخ احل�سول عليها .اأما املوجودات غري امللمو�سة التي يتم احل�سول عليها من خالل طريقةاأخرى غري االندماج فيتم ت�سجيلها بالتكلفة.

 يتم ت�سنيف املوجودات غري امللمو�سة على اأ�سا�ص تقدير عمرها الزمني لفرتة حمددة اأو لفرتة غري حمددة .ويتم اإطفاء املوجودات غري امللمو�سة التي لها عمر زمني حمدد خالل هذا العمرويتم قيد االإطفاء يف قائمة الدخل .اأما املوجودات غري امللمو�سة التي عمرها الزمني غري حمدد فتتم مراجعة التدين يف قيمتها يف تاريخ القوائم املالية ويتم ت�سجيل اأي تدين يف قيمتها يف
قائمة الدخل.
 -ال تتم ر�سملة املوجودات غري امللمو�سة الناجتة عن اأعمال البنك ويتم ت�سجيلها يف قائمة الدخل يف نف�ص الفرتة.
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 تتم مراجعة اأية موؤ�رشات على تدين قيمة املوجودات غري امللمو�سة يف تاريخ القوائم املالية .كذلك تتم مراجعة تقدير العمر الزمني لتلك املوجودات ويتم اإجراء اأية تعديالت على الفرتاتالالحقة.

 ت�سمل املوجودات غري امللمو�سه اأنظمة حا�سوب وبرامج احلا�سب االآيل وتقوم اإدارة البنك بتقدير العمر الزمني لكل بند حيث يتم اإطفاء تلك املوجودات بطريقة الق�سط الثابت بن�سبة .%20العمالت الأجنبية -

 -يتم ت�سجيل املعامالت التي تتم بالعمالت الأجنبية خالل ال�سنة باأ�سعار ال�رسف ال�سائدة يف تاريخ اإجراء املعامالت.

 -يتم حتويل اأر�سدة املوجودات املالية واملطلوبات املالية باأ�سعار العمالت االأجنبية الو�سطية ال�سائدة يف تاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة من البنك املركزي االأردين.

 -يتم حتويل املوجودات غري املالية واملطلوبات غري املالية بالعمالت االأجنبية والظاهرة بالقيمة العادلة يف تاريخ حتديد قيمتها العادلة.

 -يتم ت�سجيل االأرباح واخل�سائر الناجتة عن حتويل العمالت االأجنبية يف قائمة الدخل.

 -يتم ت�سجيل فروقات التحويل لبنود املوجودات واملطلوبات بالعمالت االأجنبية غري النقدية (مثل االأ�سهم) كجزء من التغري يف القيمة العادلة.

 عند توحيد القوائم املالية تتم ترجمة موجودات ومطلوبات الفروع وال�رشكات التابعة يف اخلارج من العملة الرئي�سية (االأ�سا�سية) اإلى عملة التقرير وفقا ً لالأ�سعار الو�سطية للعمالت يفتاريخ قائمة املركز املايل واملعلنة من البنك املركزي الأردين .اأما بنود الإيرادات وامل�رسوفات فتتم ترجمتها على اأ�سا�ض معدل ال�سعر خالل ال�سنة وتظهر فروقات العملة الناجمة يف بند
م�ستقل يف قائمة الدخل ال�سامل �سمن حقوق امللكية .ويف حال بيع اإحدى هذه ال�رسكات اأو الفروع فيتم قيد مبلغ فروقات ترجمة العمالت الأجنبية املتعلق بها �سمن الإيرادات /امل�ساريف
يف قائمة الدخل.
النقد وما يف حكمه -

هو النقد واالأر�سدة النقدية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر ،وتت�سمن :النقد واالأر�سدة لدى بنوك مركزية واالأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�رشفية ،وتنزل ودائع البنوك واملوؤ�س�سات
امل�رشفية التي ت�ستحق خالل مدة ثالثة اأ�سهر واالأر�سدة املقيدة ال�سحب.
( )3ا�صتخدام التقديرات

اإن اإعداد القوائم املالية وتطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية يتطلب من اإدارة البنك القيام بتقديرات واجتهادات توؤثر يف مبالغ املوجودات واملطلوبات املالية واالإف�ساح عن االلتزامات املحتملة .كما
اأن هذه التقديرات واالجتهادات توؤثر يف االإيرادات وامل�ساريف واملخ�س�سات وكذلك يف التغريات يف القيمة العادلة التي تظهر �سمن حقوق امللكية .وب�سكل خا�ص يتطلب من اإدارة البنك اإ�سدار
اأحكام واجتهادات هامة لتقدير مبالغ التدفقات النقدية امل�ستقبلية واأوقاتها .اإن التقديرات املذكورة املبنية بال�رسورة على فر�سيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من التقدير وعدم
التيقن واأن النتائج الفعلية قد تختلف عن التقديرات وذلك نتيجة التغريات الناجمة عن اأو�ساع وظروف تلك التقديرات يف امل�ستقبل.
يف اعتقاد اإدارة البنك باأن تقديراتها �سمن القوائم املالية معقولة ومف�سلة على النحو التايل:

 -خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة :تتم مراجعة خم�س�ص الت�سهيالت �سمن االأ�س�ص املو�سوعة من قبل البنك املركزي االأردين ومعايري التقارير املالية الدولية.

 يتم اإثبات خ�سارة تدين قيمة العقارات امل�ستملكة اعتمادا ً على تقييمات عقارية حديثة ومعتمدة من قبل مقدرين معتمدين لغايات اإثبات خ�سارة التدين ويعاد النظر يف ذلك التدين ب�سكلدوري.
 خم�س�ص �رشيبة الدخل :يتم حتميل ال�سنة املالية مبا يخ�سها من نفقة �رشيبة الدخل وفقا ً لالأنظمة والقوانني واملعايري املحا�سبية ويتم احت�ساب واإثبات املوجودات واملطلوبات ال�رشيبيةاملوؤجلة وخم�س�ص ال�رشيبة الالزم.
 تقوم االإدارة باإعادة تقدير االأعمار االإنتاجية للموجودات امللمو�سة وغري امللمو�سة ب�سكل دوري لغايات احت�ساب اال�ستهالكات واالإطفاءات ال�سنوية اعتمادا ً على احلالة العامة لتلك املوجوداتوتقديرات االأعمار االإنتاجية املتوقعة يف امل�ستقبل ،ويتم اأخذ خ�سارة التدين (اإن وجدت) اإلى قائمة الدخل.

خم�س�سات ق�سائية :ملواجهة اأية التزامات ق�سائية يتم اأخذ خم�س�سات لهذه االلتزامات ا�ستنادا ً لراأي امل�ست�سار القانوين يف البنك.
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( )4نقد واأر�صدة لدى بن�ك مركزية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

نقد يف اخلزينة

اأر�سدة لدى بنوك مركزية:

ح�سابات جارية وحتت الطلب

ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار
متطلبات االحتياطي النقدي

2012

2011

دينــــار

دينــــار

338ر604ر45

801ر037ر41

608ر907ر80

280ر819ر5

174ر280ر211

099ر887ر131

500ر444ر7
728ر323ر77

املجمــ�ع

500ر444ر12
518ر585ر72

 بلغت االأر�سدة مقيدة ال�سحب مبلغ 000ر090ر 7دينار كما يف  31كانون الأول  2012و 31كانون الأول  ،2011باالإ�سافة اإلى ر�سيد االحتياطي النقدي كما هو مبني اأعاله.( )5اأر�صدة لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
البيــان
ح�سابات جارية وحتت الطلب

ودائع ت�ستحق خالل فرتة  3اأ�سهر اأو اأقل

املجم�ع

بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية حملية
2012
دينـــــار

142ر296
006ر388ر63
148ر684ر63

2011
دينـــــار

079ر321ر2
807ر315ر142
886ر636ر144

بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية خارجية
2012
دينـــــار

2011
دينـــــار

612ر189ر126

084ر494ر142

261ر720ر19
351ر469ر106

535ر736ر21
549ر757ر120

2012
دينـــــار

403ر016ر20
357ر857ر169
760ر873ر189

املجموع

2011
دينـــــار

614ر057ر24
356ر073ر263

970ر130ر287

 بلغت االأر�سدة لدى البنوك واملوؤ�س�سات امل�رشفية التي ال تتقا�سى فوائد 403ر016ر 20دينار كما يف  31كانون الأول  2012مقابل 536ر194ر 21دينار كما يف  31كانون الأول .2011 -ال يوجد اأر�سدة مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2012و.2011
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( )6اإيداعات لدى بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية حملية

البيــان
اإيداعات ت�ستحق خالل فرتة

اأكرث من  3اأ�سهر اإلى  6اأ�سهر

اأكرث من  6اأ�سهر اإلى  9اأ�سهر

اأكرث من  9اأ�سهر اإلى � 12سهرا ً
املجم�ع

2012
دينـــــار

000ر000ر15

-

-

000ر000ر15

-

2011
دينـــــار

-

-

-

بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية خارجية
2012
دينـــــار

000ر500ر3

-

-

000ر500ر3

2011
دينـــــار

000ر500ر3

-

000ر500ر3

2012
دينـــــار

000ر500ر18

-

000ر500ر18

املجموع

2011
دينـــــار

000ر500ر3

-

000ر500ر3

 -ل يوجد اإيداعات مقيدة ال�سحب كما يف  31كانون الأول  2012و.2011

( )7م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2012
دينـــــار
اأ�سهم �رسكات مدرجة يف الأ�سواق املالية

328ر012ر25

�سناديق ا�ستثمارية
املجم�ع

142ر858ر26

�سندات

245ر111
569ر734ر1

2011
دينـــــار
930ر928ر22

526ر711ر1

456ر640ر24

( )8م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2012
دينـــــار
موجودات مالية متوفر لها اأ�سعار �سوقية

اأ�سهم متوفر لها اأ�سعار �سوقية

جمم�ع م�ج�دات مالية مت�فر لها اأ�صعار �ص�قية
موجودات مالية غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية
اأ�سهم غري متوفر لها اأ�سعار �سوقية

جمم�ع م�ج�دات مالية غري مت�فر لها اأ�صعار �ص�قية

جمم�ع امل�ج�دات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر

 -بلغت االأرباح املحولة اإلى االأرباح املدورة نتيجة بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر مببلغ  145.163دينار.

 -بلغت توزيعات االأرباح النقدية مبلغ  989.171دينار.
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2012
دينـــــار

821ر876ر25

478ر261ر25

684ر716

735ر648

505ر593ر26

213ر910ر25

821ر876ر25

684ر716

478ر261ر25

735ر648
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( )9ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2012
دينــــار

الأفراد و (التجزئة)
ح�سابات جارية مدينة

317ر166ر7

927ر883ر540

قرو�ض وكمبيالت*
بطاقـات االئتمان

715ر199ر10

584ر018ر6

اأخرى
القرو�س العقارية

2011
دينــــار
517ر286ر7

144ر882ر487
775ر337ر10

578ر915ر6

176ر094ر128

676ر994ر123

782ر046ر64

982ر519ر61

من�صاآت �صغرية ومت��صطة:
ح�سابات جارية مدينة

929ر902ر119

944ر276ر150

249ر960ر18

858ر823ر19

احلك�مة والقطاع العام

561ر057ر138

ال�رصكات الكربى
ح�سابات جارية مدينة

قرو�ض وكمبيالت*

674ر774ر30

قرو�ض وكمبيالت*
املجم�ع
ينزل :فوائد معلقة

914ر104ر064ر1
(072ر994ر)10

(043ر774ر)45

ينزل :خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة

�صايف الت�صهيالت الئتمانية املبا�رصة

799ر336ر007ر1

027ر630ر30

198ر686ر104

699ر353ر003ر1
(884ر528ر)10

(822ر234ر)45

993ر589ر947

* �سايف بعد تنزيل الفوائد والعموالت املقبو�سة مقدما ً البالغة 384ر228ر 7دينار كما يف  31كانون الأول  2012مقابل 985ر909ر 7دينار كما يف  31كانون الأول .2011

 بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة 507ر563ر 58دينار اأي ما ن�سبته 50ر %5من ر�سيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة كما يف  31كانون الأول  2012مقابل 553ر288ر 58دينار اأي مان�سبته 81ر %5من الر�سيد كما يف  31كانون الأول .2011
 بلغت الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة بعد تنزيل الفوائد املعلقة 071ر630ر 47دينار اأي ما ن�سبته 52ر %4من ر�سيد الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة بعد تنزيل الفوائد املعلقة كما يف 31كانون الأول  2012مقابل 902ر956ر 47دينار اأي ما ن�سبته 83ر %4من الر�سيد كما يف  31كانون الأول .2011

 بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للحكومة االأردنية وبكفالتها 727ر855ر 53دينار اأي ما ن�سبته 06ر %5من اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة كما يف  31كانون الأول 2012مقابل 355ر717ر 48دينار اأي ما ن�سبته 86ر %4كما يف  31كانون الأول .2011

 بلغت الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للقطاع العام يف فل�سطني 984ر583ر 51دينار اأي ما ن�سبته 85ر %4من اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة كما يف  31كانون الأول  2012مقابل087ر330ر 42دينار اأي ما ن�سبته 22ر %4كما يف  31كانون الأول .2011
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خم�ص�س تدين ت�صهيالت ائتمانية مبا�رصة:

فيما يلي احلركة على خم�س�ص تدين ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:

2012
الر�سيد يف بداية ال�سنة

الأفراد

قرو�ض عقارية

ال�رسكات الكربى

دينـــار

دينـــار

دينـــار

080ر320ر22

674ر565

امل�ستخدم من املخ�س�ص خالل ال�سنة (الديون امل�سطوبة)

(416ر037ر)1

-

املخ�س�ص على اأ�سا�ص العميل:
الت�سهيالت غري العاملة

املقتطع من االإيرادات خالل ال�سنة

874ر261ر20

194ر087ر2

(520ر509ر)1

(652ر)224

471ر316ر2

(588ر771ر)2

(597ر)62
043ر774ر45

263ر548ر40

303ر796ر4

568ر146

242ر712

382ر503ر19

098ر171ر18

170ر693

393ر396ر19

602ر287ر2

املخ�س�ص على اأ�سا�ص املحفظة الت�سهيالت غري العاملة
الر�صيد يف نهاية ال�صنة

303ر796ر4

-

-

-

الر�سيد يف بداية ال�سنة
(الفائ�ص) املقتطع من االإيرادات خالل ال�سنة

الت�سهيالت حتت املراقبة

2011

امل�ستخدم من املخ�س�ص خالل ال�سنة (الديون امل�سطوبة)

فروقات تقييم
الر�صيد يف نهاية ال�صنة

املخ�س�ص على اأ�سا�ص العميل:
الت�سهيالت غري العاملة
الت�سهيالت حتت املراقبة

املخ�س�ص على اأ�سا�ص املحفظة الت�سهيالت غري العاملة

الر�صيد يف نهاية ال�صنة

(597ر)62
948ر241ر23

547ر274

072ر19

دينـــار
822ر234ر45

028ر751

فروقات تقييم
الر�صيد يف نهاية ال�صنة

881ر021ر2

املن�ساآت ال�سغرية
واملتو�سطة
دينـــار

الإجمايل

989ر106

929ر453

869ر28

406ر373ر3

477ر429

948ر241ر23

242ر712

382ر503ر19

471ر316ر2

043ر774ر45

784ر439ر28

524ر452

656ر596ر13

897ر795ر1

861ر284ر44

(194ر366ر)5
(748ر)662

150ر113
-

(762ر)90

-

218ر665ر6
-

-

899ر294
(602ر)3

-

073ر707ر1
(350ر)666

(762ر)90

080ر320ر22

674ر565

874ر261ر20

194ر087ر2

822ر234ر45

142ر808ر17

269ر534

473ر158ر20

354ر064ر2

238ر565ر40

112ر327ر4
080ر320ر22

674ر565

874ر261ر20

194ر087ر2

112ر327ر4
822ر234ر45

826ر184

405ر31

401ر103

840ر22

472ر342

بلغت قيمة املخ�س�سات التي انتفت احلاجة اإليها نتيجة ت�سويات اأو ت�سديد ديون وحولت اإزاء ديون غري عاملة مببلغ 478ر850ر 3دينار كما يف  31كانون الأول  2012مقابل 046ر660ر 4دينار كما
يف  31كانون الأول .2011
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الق�ائم املالية امل�حدة
الف�ائد املعلقة

فيما يلي احلركة على الفوائد املعلقة:

2012
الر�سيد يف بداية ال�سنة

الأفراد

قرو�ض عقارية

ال�رسكات الكربى

دينـــار

دينـــار

دينـــار

561ر836ر4

330ر48

387ر681ر4

606ر962

(331ر)187

(178ر)13

-

-

(509ر)200

ي�ساف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
الفوائد املعلقة التي مت �سطبها

(473ر)213

185ر800ر4

117ر26

2011
الر�سيد يف بداية ال�سنة

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

-

231ر266ر5

(426ر)106
539ر901

309ر821ر4

376ر49

089ر967ر4

523ر066ر1

297ر904ر10

(593ر)227

(046ر)1

(085ر)252

(773ر)172

(497ر)653

561ر836ر4

330ر48

387ر681ر4

606ر962

884ر528ر10

ي�ساف :الفوائد املعلقة خالل ال�سنة
الفوائد املعلقة التي مت �سطبها

(693ر) 74

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

775ر684

(931ر)99

(035ر) 9

359ر45

562ر094ر1

(865ر)428

538ر317

ينزل :الفوائد املحولة لالإيرادات

دينـــار
884ر528ر10

428ر364

ينزل :الفوائد املحولة لالإيرادات

املن�ساآت ال�سغرية
واملتو�سطة
دينـــار

الإجمايل

710ر110

-

(327ر)144

-
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213ر116

(357ر)47

072ر994ر10

461ر544

(377ر)266

الق�ائم املالية امل�حدة
( )10م�ج�دات مالية بالكلفة املطفاأة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2012
دينــــار

م�ج�دات مالية مت�فر لها اأ�صعار �ص�قية

536ر752ر1

اأذونات و�سندات خزينة حكومية اأجنبية

531ر236ر20

�سندات واأ�سناد قر�ض �رسكات

جمم�ع م�ج�دات مالية مت�فر لها اأ�صعار �ص�قية

2011
دينــــار
491ر745ر1

764ر552ر26

م�ج�دات مالية غري مت�فر لها اأ�صعار �ص�قية:
اأذونات و�سندات خزينة حكومية

067ر989ر21

255ر298ر28

554ر668ر283

054ر485ر288

�سندات واأ�سناد قر�ض �رسكات

050ر987ر17

621ر915ر38

375ر692ر336
442ر681ر358

071ر040ر409
326ر338ر437

192ر086ر357
250ر595ر1
442ر681ر358

101ر070ر424
225ر268ر13
326ر338ر437

968ر147ر35

�سندات مالية حكومية اأو بكفالتها

603ر30
(800ر)141

�سندات مالية اأخرى
يطرح خم�س�ص التدين

م�ج�دات مالية غري مت�فر لها اأ�صعار �ص�قية

جمم�ع م�ج�دات مالية اأخرى بالكلفة املطفاأة
حتليل ال�سندات واأذونات اخلزينة:
ذات عائد ثابت

ذات عائد متغري
املجمــ�ع

869ر737ر81

327ر43
(800ر)141

فيما يلي ملخ�ص احلركة التي متت على خم�س�ص التدين يف قيمة املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة:

-

الزيادة خالل ال�سنة
النق�ض خالل ال�سنة
ر�صيد نهاية ال�صنة

2012
دينــــار

800ر141

2011
دينــــار

800ر141

800ر141

( )11م�ج�دات مالية مره�نة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2011
2012
املوجودات املالية املرهونة املوجودات املالية املرتبطة املوجودات املالية املرهونة املوجودات املالية املرتبطة
بها
بها
موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

دينـــــار

282ر360ر108

دينـــــار

000ر418ر106

دينـــــار

000ر000ر3

دينـــــار

000ر700ر2

مت رهن تلك ال�سندات مقابل االأموال املقرت�سة من البنك املركزي االأردين يف اتفاقيات اإعادة ال�رشاء مببلغ  96.178.000دينار والتمويل ال�سناعي مببلغ  240.000دينار وال�رسكة الأردنية لتمويل

الرهن العقاري مببلغ  10.000.000دينار.
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الق�ائم املالية امل�حدة
( )12ممتلكات ومعدات

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

معدات
واأجهزة واأثــاث
دينـــار

اأجهزة احلا�سب
االآلــي

2012
التكلفة:
الر�سيد يف بداية ال�سنة

م�ساريع قيد
التنفيذ
دينـــار

880ر274ر1

075ر858ر13

209ر762ر35

554ر233ر1

201ر164ر22

423ر979ر1

342ر272ر76

التحويالت

-

-

918ر787

-

995ر924

(913ر712ر)1

-

879ر274ر1

480ر876ر13

628ر489ر38

341ر458ر1

339ر436ر23

879ر436ر1

546ر972ر79

-

103ر557ر2

328ر260ر20

735ر846

563ر152ر16

-

729ر816ر39

-

()473

(299ر)13

(892ر)525

-

(776ر)769

152ر518

213ر167ر5

اإ�سافات

ا�ستبعادات

الر�سيد يف نهاية ال�سنة

ال�صتهالك املرتاكم:
ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات

اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

اأرا�سي

مبـاين

دينـــار

دينـــار

-

()1

-

-

250ر20

(845ر)1

291ر277

921ر833ر2

267ر175ر2

(766ر)235

675ر303ر3
(112ر)230

891ر333ر23

و�سائط نقل
دينـــار

087ر238

(300ر)13

753ر106

189ر940

دينـــار

162ر912

(019ر)565

455ر642ر2

126ر269ر18

�سايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

879ر274ر1

559ر042ر11

737ر155ر15

التكلفة:
الر�سيد يف بداية ال�سنة

880ر274ر1

796ر349ر13

587ر244ر31

531ر393ر1

التحويالت

-

279ر508

846ر101ر2

-

880ر274ر1

075ر858ر13

209ر762ر35

554ر233ر1

-

332ر283ر2

528ر650ر17

114ر915

071ر800ر13

(175ر)185

(211ر)358

819ر386

638ر011ر6

2011

اإ�سافات

ا�ستبعادات
الر�سيد يف نهاية ال�سنة

ال�صتهالك املرتاكم:
ا�ستهالك مرتاكم يف بداية ال�سنة

ا�ستهالك ال�سنة
ا�ستبعادات

اال�ستهالك املرتاكم يف نهاية ال�سنة

�سايف املمتلكات واملعدات يف نهاية ال�سنة

-

-

-

-

880ر274ر1

-

771ر273

-

103ر557ر2

972ر300ر11

928ر093ر3
(152ر)678

088ر244ر3

(288ر)634

328ر260ر20
881ر501ر15

000ر37

(977ر)196

796ر116
735ر846

369ر170ر1
-

-

-

املجموع
دينـــار

135ر516ر4
(931ر)815

174ر330ر6

127ر377ر45

879ر436ر1

419ر595ر34

480ر497ر20

427ر424ر4

701ر184ر72

578ر486

(703ر096ر)3

-

201ر164ر22

423ر979ر1

342ر272ر76

-

045ر649ر34

-

(674ر177ر)1

548ر588ر1

(405ر)408

703ر710ر2

563ر152ر16

699ر651

-

-

-

423ر979ر1

175ر371ر5

(534ر283ر)1

358ر345ر6

729ر816ر39
613ر455ر36

تت�سمن املمتلكات واملعدات كما يف  31كانون الأول  2012و 2011ممتلكات ومعدات م�ستهلكة بالكامل مببلغ 451ر087ر 24دينار ومبلغ 286ر732ر 23دينار على التوايل ،وما زالت ت�ستخدم من
قبل البنك.
تقدر التكلفة املتبقية ال�ستكمال م�ساريع حتت التنفيذ مبلغ 292ر325ر 1دينار 911ر951ر 1دينار كما يف  31كانون الأول  2012و 2011على التوايل.
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الق�ائم املالية امل�حدة
( )13م�ج�دات غري ملم��صة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ر�سيد بداية ال�سنة

805ر213ر6

الإطفاء لل�سنة

(786ر162ر)1

اإ�سافات

ر�سيد نهاية ال�سنة

2011
دينـــــار

اأنظمة حا�سوب وبرامج
304ر234ر4

862ر262ر2

2010
دينـــــار

944ر153ر3

(443ر174ر)1
805ر213ر6

881ر313ر7

( )14م�ج�دات اأخرى

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

اإيرادات م�ستحقة غري مقبو�سة
م�رسوفات مدفوعة مقدما ً
موجودات اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة

الذمم املدينة – بال�سايف
�سيكات املقا�سة

2012
دينــــار

987ر270ر8

818ر759ر4

302ر088ر5

390ر799ر10

311ر149ر5

350ر444ر7

040ر234ر1

�سندوق �سمان الت�سوية
تاأمينات لدى الفيزا الدولية

230ر042ر1
728ر935ر2

اأخرى
املجمــ�ع

611ر623ر9

584ر040ر11

000ر25

تاأمينات قابلة لال�سرتداد

2011
دينــــار

526ر290

030ر507ر34

529ر713

000ر25

509ر197

230ر042ر1
671ر521ر1

786ر696ر36

تتطلب تعليمات البنك املركزي االأردين التخل�ص من املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة خالل فرتة اأق�ساها �سنتني من تاريخ االإحالة.
فيما يلي ملخ�ص احلركة على املوجودات التي اآلت ملكيتها للبنك وفاءً لديون م�ستحقة:
2012

دينــــار

2011

دينــــار

ر�سيد بداية ال�سنة
اإ�سافات

584ر040ر11
699ر177
(893ر)418

216ر982ر10
418ر585
(325ر)496

ر�سيد نهاية ال�سنة

390ر799ر10

584ر040ر11

ا�ستبعادات
(خ�سارة) التدين
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-

(725ر)30

الق�ائم املالية امل�حدة
( )15ودائع بن�ك وم�ؤ�ص�صات م�رصفية
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2012

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع لأجل
املجم�ع

داخل اململكة

دينـــــار

925ر200ر1
668ر478ر57

593ر679ر58

2011

دينـــــار

430ر266ر1
190ر037ر93
620ر303ر94

2012

خارج اململكة

دينـــــار

2012

2011

دينـــــار

040ر136ر6
986ر942ر33

دينـــــار

693ر272ر8
158ر552ر67

026ر079ر40

965ر336ر7
654ر421ر91

619ر758ر98

851ر824ر75

املجموع

2011

دينـــــار

123ر539ر9
348ر589ر160
471ر128ر170

( )16ودائع عمالء

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
الأفراد

ال�رسكات الكربى

دينـــار

دينـــار

املوؤ�س�سات ال�سغرية
واملتو�سطة
دينـــار

احلكومة والقطاع
العام
دينـــار

املجموع
دينـــار

- 2012
ح�سابات جارية وحتت الطلب

945ر381ر173

813ر703ر134

537ر087ر34

568ر773ر57

863ر946ر399

ودائع توفري
ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

084ر590ر276

884ر505ر224

641ر610ر18

249ر342ر164

858ر048ر684

املجمــ�ع
- 2011

284ر826ر313
313ر798ر763

ح�سابات جارية وحتت الطلب

253ر045ر222

ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار

356ر681ر221

ودائع توفري

املجمــ�ع

817ر311ر1

514ر521ر360

341ر189ر1

519ر887ر53

046ر2

863ر117ر222

488ر329ر316

209ر325ر400ر1

200ر680ر141

881ر879ر33

630ر867ر41

964ر472ر439

977ر639ر276

218ر351ر15

489ر670ر127

040ر343ر641

758ر839ر291

080ر567

367ر566ر735

257ر887ر418

960ر909ر1

059ر141ر51

563ر1

682ر539ر169

361ر318ر294

365ر134ر375ر1

 بلغت قيمة ودائع احلكومة االأردنية والقطاع العام االأردين داخل اململكة 636ر059ر 195دينار اأي ما ن�سبته 93ر %13من اإجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  2012مقابل 335ر714ر161دينار اأي ما ن�سبته 76ر %11كما يف  31كانون الأول .2011
 بلغت قيمة الودائع التي ال حتمل فوائد 304ر747ر 534دينار اأي ما ن�سبته 19ر %38من اإجمايل الودائع كما يف  31كانون الأول  2012مقابل 047ر779ر 529دينار اأي ما ن�سبته 53ر %38كما يف 31كانون الأول .2011
 -بلغت قيمة الودائع اجلامدة مبلغ 232ر271ر 28دينار مقابل 967ر954ر 20دينار كما يف  31كانون الأول  2012و 2011على التوايل.

 -بلغت قيمة الودائع املحجوزة /مقيدة ال�سحب ال �سيء كما يف  31كانون الأول  2012مقابل مبلغ 816ر906ر 51دينار كما يف  31كانون الأول .2011
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الق�ائم املالية امل�حدة
( )17تاأمينــات نقديـــة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

تاأمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية مبا�رسة

2012
دينــــار

2011
دينــــار

986ر078ر25

454ر723ر24

630ر258ر6
514ر939ر1

322ر419ر5
123ر265ر3

تاأمينات مقابل ت�سهيالت ائتمانية غري مبا�رشة

657ر696ر8

تاأمينات اأخرى
املجمــ�ع

787ر973ر41

تاأمينات التعامل بالهام�ض

213ر015ر14

112ر423ر47

( )18اأم�ال مقرت�صة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
عدد االأق�ســاط

املبلــــغ
دينـــــار

-2012

اقرتا�ص من موؤ�س�سات حملية*

اقرتا�ص من موؤ�س�سات دولية**

اقرتا�ص من البنك املركزي االأردين***

اقرتا�ص من البنك املركزي االأردين****

ال�سمانات

000ر000ر40

3

3

دفعة واحدة

000ر450ر35

1

1

دفعة واحدة

145ر895-%4ر%4

1

1

دفعة واحدة
�سهري

�سندات خزينة
ل يوجد

%3
5ر%5

3

دفعة واحدة

000ر178ر96

000ر240
224ر074ر1

224ر942ر172

-2011
اقرتا�ص من موؤ�س�سات حملية

000ر000ر23

اقرتا�ص من البنك املركزي االأردين

000ر700ر2

اقرتا�ص من موؤ�س�سات خارجية
املجم�ع

االأق�ساط

االقرتا�ص

جتيري �سندات رهن عقاري� /سندات
�سلطة املياه
ل يوجد

اقرتا�ص من موؤ�س�سات خارجية*****
املجم�ع

اقرتا�ص من موؤ�س�سات دولية

الكلية

املتبقية

دورية ا�ستحقاق

�سعر فائدة

000ر450ر35

224ر074ر1
224ر224ر62

2

3

1

1

2

1

1

دفعة واحدة

اإعادة �رساء �سندات خزينة

جتيري �سندات رهن عقاري

دفعة واحدة

ل يوجد

�سهري

ل يوجد

دفعة واحدة

�سندات خزينة

3ر6-%5ر%8
%4.25

3ر6-%5ر%8

145ر895-%4ر%4

%4.25
5ر%5

* متثل املبالغ املقرت�سة من موؤ�س�سات حملية قرو�ص من ال�رشكة االأردنية الإعادة متويل الرهن العقاري باأ�سعار فائدة ثابتة وت�ستحق دفعة واحدة بتاريخ اال�ستحقاق لكل قر�ص خالل عام .2013
يتم اإعادة اإقرا�ص االأموال املقرت�سة الأغرا�ص القرو�ص ال�سكنية مبعدل فائدة .%8

بلغ جمموع الأموال املعاد اإقرا�سها مبلغ 000ر000ر 40دينار.

** متثل املبالغ املقرت�سة من موؤ�س�سات دولية قر�ص من موؤ�س�سة اال�ستثمارات اخلا�سة ملا وراء البحار ( )OPICب�سعر فائدة ثابت وي�ستحق دفعة واحدة بتاريخ اال�ستحقاق بتاريخ  10اأيار .2034
*** ت�ستحق هذه االأموال املقرت�سة من البنك املركزي االأردين خالل االأ�سبوع االأول من كانون الثاين .2013
**** ت�ستحق هذه االأموال املقرت�سة من البنك املركزي االأردين يف  8اأيلول .2013

***** ت�ستحق االأموال املقرت�سة من موؤ�س�سات خارجية (�رشكة الرهن العقاري يف فل�سطني) ب�سكل �سهري ب�سعر فائدة ثابت يبلغ 5ر.%5
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( )19خم�ص�صات متن�عة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
ر�سيد بداية ال�سنة
-2012
خم�س�ص الق�سايا املقامة �سد البنك
خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

خم�س�ص التزامات اأخرى
املجمـــ�ع

-2011
خم�س�ص الق�سايا املقامة �سد البنك
خم�س�ص تعوي�ص نهاية اخلدمة

خم�س�ص التزامات اأخرى
املجمـــ�ع

املكون خالل الفرتة
دينـــار

دينـــار

378ر394ر5

-

043ر63

-

976ر345ر6

امل�ستخدم خالل ال�سنة
دينـــار

(963ر)50

ر�سيد نهاية ال�سنة
دينـــار

415ر343ر5

587ر040ر1

(528ر)974

035ر412ر6

397ر803ر11

587ر040ر1

(491ر025ر)1

493ر818ر11

562ر713ر2

064ر806ر2

(248ر) 125

378ر394ر5

-

043ر63

-

783ر596ر6

248ر596ر1

(055ر847ر)1

388ر373ر9

312ر402ر4

(303ر972ر)1

043ر63

-

043ر63

976ر345ر6

397ر803ر11

(� )20رصيبة الدخل

اأ -خم�ص�س �رصيبة الدخل

اإن احلركة على خم�س�ص �رشيبة الدخل هي كما يلي:
2012
دينـــــار
983ر621ر22

ر�صيد بداية ال�صنة
�رسيبة الدخل املدفوعة

(795ر120ر)15

(383ر401ر)14

940ر064ر23

983ر621ر22

752ر563ر15

�رسيبة الدخل امل�ستحقة

ر�صيد نهاية ال�صنة

2011
دينـــــار
042ر913ر21
324ر110ر15

متثل �رشيبة الدخل الظاهرة يف قائمة الدخل ما يلي:
2012

�رسيبة دخل ال�سنة

دينـــــار
752ر563ر15

دينـــــار
324ر110ر15

(380ر)435

-

اإطفاء مطلوبات �رشيبية موؤجلة

(170ر)62

�رسيبة الدخل امل�ستحقة عن اأرباح ال�سنة

202ر066ر15

موجودات �رشيبية موؤجلة
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2011

(143ر)782

181ر328ر14

الق�ائم املالية امل�حدة
ن�سبة �رشيبة الدخل القانونية للبنوك يف االأردن تبلغ  %30وترتاوح ن�سبة �رشيبة الدخل القانونية يف البلدان التي يوجد للبنك �رشكات وفروع فيها بني  %15و5ر( %34تخ�سع البنوك يف فل�سطني
ل�رسيبة دخل بن�سبة  %20و�رشيبة م�سافة بن�سبة 5ر.%14
مت اإجراء ت�سوية نهائية مع دائرة �رسيبة الدخل واملبيعات حتى نهاية العام  2011لفروع البنك يف الأردن.

 مت اإجراء ت�سوية نهائية لفروع البنك يف فل�سطني حتى عام  2007اإال اأن دائرة �رشيبة الدخل قامت باإعادة مطالبة البنك مببالغ اإ�سافية عن عامي  2006و ،2007وقام البنك با�ستئناف القرار.كما متت مراجعة ح�سابات البنك عن عام  2008وقامت دائرة �رشيبة الدخل باإ�سدار تقرير مت االعرتا�ص عليه من قبل البنك هذا ومل يتم مراجعة ح�سابات االأعوام  2009و 2010و.2011

 -مت اإجراء ت�سوية نهائية لل�رسكة الوطنية للخدمات املالية حتى نهاية عام  2009با�ستثناء عام  1996حيث مت متييز القرار ومل تتم مراجعة ح�سابات ال�رشكة لعامي  2010و.2011

مت اإجراء ت�سوية نهائية لل�رشكة الوطنية لالأوراق املالية (فل�سطني) حتى نهاية عام .2011

مل تقم دائرة �رشيبة الدخل مبراجعة ح�سابات �رشكة القاهرة العقارية لالأعوام .2011 – 1997

يف راأي اإدارة البنك اأن خم�س�سات ال�رشيبة كما يف  31كانون الأول  2012كافية ملواجهة اأية التزامات �رسيبية م�ستقبلية.
ب -م�ج�دات ومطل�بات �رصيبية م�ؤجلة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

املبــالغ

ر�سيد بداية
ال�سنة
دينـــــار

احل�سابات امل�سمولة
موجودات �رشيبية موؤجلة

املحـررة
دينـــــار

دينـــــار

ال�رسيبة
املوؤجلــة
دينـــــار

الر�سيد يف
نهايـة ال�سنة
دينـــــار

2011
دينـــــار

خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية
م�ساريف غري مقبولة �رشيبيا ً نتيجة لفروقات زمنية

-

-

709ر009ر1
558ر441
267ر451ر1

709ر009ر1
558ر441
267ر451ر1

913ر302
467ر132
380ر435

-

اأرباح غري متحققة – موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

501ر247ر1
695ر330ر6
196ر578ر7

005ر219ر3
005ر219ر3

923ر358ر2
923ر358ر2

419ر387
695ر330ر6
114ر718ر6

254ر113
209ر899ر1
463ر012ر2

146ر371
209ر899ر1
355ر270ر2

مطلوبات �رشيبية موؤجلة

اأرباح غري متحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

تت�سمن املطلوبات ال�رشيبة املوؤجلة مبلغ 254ر 113دينار (مقابل 146ر 371دينار كما يف  31كانون الأول  )2011ناجتة عن اأرباح تقييم املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
ال�سامل االآخر التي تظهر �سمن احتياطي القيمة العادلة يف حقوق امللكية ،كما تت�سمن مبلغ 209ر899ر 1دينار ناجتة عن اأرباح تقييم موجودات مالية مت حتويلها اإلى االأرباح املدورة ح�سب
متطلبات معيار التقارير املالية رقم (.)9
اإن احلركة على ح�ساب املوجودات واملطلوبات ال�رشيبية املوؤجلة هي كما يلي:
موجودات
الر�سيد يف بداية ال�سنة

-

امل�ستبعد
الر�صيد يف نهاية ال�صنة

-

امل�ساف
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2012
دينـــــار

موجودات

مطلوبات

2011
دينـــــار

مطلوبات

355ر270ر2

-

965ر818ر3

(236ر)966

-

(374ر691ر)3

380ر435

344ر708

380ر435

463ر012ر2

-

-

764ر142ر2

355ر270ر2

الق�ائم املالية امل�حدة
ج -ملخ�س ت�ص�ية الربح املحا�صبي مع الربح ال�رصيبي:

2012
دينـــــار

الربح املحا�سبي

376ر352ر50

اأرباح غري خا�سعة لل�رشيبة

(226ر893ر)5
277ر155ر49

929ر449ر47

92ر%29

ن�سبة �رسيبة الدخل الفعلية

595ر924ر50

(364ر823ر)12

127ر696ر4

م�رشوفات غري مقبولة �رشيبيا ً
الربح ال�رشيبي

2011
دينـــــار

698ر348ر9
14ر%28

 مت احت�ساب ال�رشائب املوؤجلة با�ستخدام ن�سبة �رشيبة دخل .%30( )21مطل�بات اأخرى

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينـــــار

2011
دينـــــار

فوائد م�ستحقة غري مدفوعة

683ر029ر4

م�رشوفات م�ستحقة وغري مدفوعة

382ر295ر5

193ر184ر5

�سيكات و�سحوبات بر�سم الدفع

906ر662ر7

887ر424ر6

اأخرى

291ر305ر2

579ر200ر4

ذمم دائنة

481ر612ر8

اأمانات موؤقتة

000ر97

ت�سويات التداول

322ر203ر32

745ر301ر2

611ر880ر2

662ر750ر6
242ر15

661ر629ر1

001ر187ر25

( )22راأ�س املال

يبلغ راأ�ض املال املكتتب به 000ر000ر 100دينار كما يف  31كانون الأول  2012و 2011موزعا ً على 000ر000ر� 100سهم قيمة ال�سهم الواحد ال�سمية دينار.

( )23الحتياطيات

 -الحتياطي القان�ين -

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االأرباح ال�سنوية قبل ال�رشائب بن�سبة  %10خالل ال�سنة وال�سنوات ال�سابقة وفقا ً لقانون البنوك وقانون ال�رشكات وهو غري قابل للتوزيع
على امل�ساهمني.

 -الحتياطي الختياري -

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله من االأرباح ال�سنوية قبل ال�رشائب بن�سبة ال تزيد عن  %20خالل ال�سنوات ال�سابقة .ي�ستخدم االحتياطي االختياري يف االأغرا�ص التي يقررها
جمل�ض الإدارة ويحق للهيئة العامة توزيعه بالكامل اأو اأي جزء منه كاأرباح على امل�ساهمني.
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 -احتياطي خماطر م�رصفية عامة -

ميثل هذا البند احتياطي خماطر م�رشفية عامة وفقا ً لتعليمات البنك املركزي االأردين و�سلطة النقد الفل�سطينية.

 -احتياطي التقلبات الدورية -

متثل املبالغ املتجمعة يف هذا احل�ساب ما مت حتويله يف االأرباح ال�سنوية ال�سافية لفروع فل�سطني بن�سبة  %15وي�ستمر االقتطاع ال�سنوي حتى ي�سبح ر�سيد االحتياطي  %20من راأ�ص مال فروع
فل�سطني وفقا ً لتعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية.

 اإن االحتياطيات املقيد الت�رشف بها هي كما يلي:ا�ســم الحتياطــي
احتياطي قانوين
خماطر م�رشفية عامة

التقلبات الدورية

195ر947ر42
000ر700ر10
382ر222ر3

املبلـــغ
دينــــار

طبيعـة التقييد
قانون البنوك وقانون ال�رشكات
تعليمات البنك املركزي االأردين و�سلطة النقد الفل�سطينية
تعليمات �سلطة النقد الفل�سطينية

( )24احتياطي القيمة العادلة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

الر�صيد يف بداية ال�صنة

اأثر التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ()9

خ�سائر غري متحققة

(اأرباح) موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر منقولة لالأرباح املدورة نتيجة البيع

مطلوبات �رشيبية موؤجلة
الر�صيد يف نهاية ال�صنة

 -يظهر احتياطي القيمة العادلة بال�سايف بعد تنزيل املطلوبات ال�رشيبية املوؤجلة مببلغ 254ر 113دينار.
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2012
دينـــــار

2011
دينـــــار

718ر850ر3
-

626ر368ر6

(163ر)145
892ر257

(926ر)429
224ر825

(662ر)877

785ر085ر3

(206ر913ر)2

718ر850ر3

الق�ائم املالية امل�حدة
( )25الأرباح املدورة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2012

الر�صيد يف بداية ال�صنة

دينـــــار
157ر180ر68

دينـــــار
851ر722ر36

174ر286ر35

414ر596ر36

-

اأثر التطبيق املبكر ملعيار التقارير املالية الدويل رقم ()9

اأرباح ال�سنة
املحول اإلى الحتياطي القانوين

2011

(089ر198ر)5

185ر670ر16

(507ر694ر)4

املحول اإلى احتياطي خماطر م�رشفية عامة

(000ر)550

اأرباح نقدية موزعة على امل�ساهمني
اأرباح بيع موجودات مالية من خالل الدخل ال�سامل االآخر
الر�صيد يف نهاية ال�صنة

(000ر000ر)17

(000ر000ر)15

782ر959ر79

157ر180ر68

(623ر)903

املحول اإلى احتياطي التقلبات الدورية

163ر145

(140ر266ر)1

(572ر278ر)1
926ر429

ي�سمل ر�سيد االأرباح املدورة لل�سنة احلالية مبلغ 280ر859ر 14دينار ميثل ر�سيد اأثر التطبيق املبكر للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم  9ومبوجب تعليمات هيئة الأوراق املالية يحظر الت�رسف
به حلني حتققه اإال مبقدار ما يتحقق منه فعال ً من خالل عمليات البيع.
 -تت�سمن الأرباح املدورة مبلغ 380ر 435دينار موجودات �رشيبية موؤجلة وبناءً على تعليمات البنك املركزي االأردين يحظر الت�رشف بها.

( )26اأرباح مقرتح ت�زيعها

�سيقوم جمل�ص االإدارة بتو�سية للهيئة العامة للبنك يف اجتماعها القادم للموافقة على توزيع اأرباح على امل�ساهمني للعام احلايل  %17اأو ما يعادل 000ر000ر 17دينار ،وهذه الن�سبة خا�سعة
ملوافقة الهيئة العامة للم�ساهمني .يف حني بلغت ن�سبة االأرباح املوزعة على امل�ساهمني يف العام ال�سابق  %17اأو ما يعادل 000ر000ر 17دينار.
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( )27الف�ائــد الدائنـــة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة:

لالأفراد ( التجزئة)
ح�سابات جارية مدينة
قرو�ض وكمبيالت*
بطاقـات االئتمان

2012
دينـــــار

253ر663

2011
دينـــــار

992ر510

370ر126ر57

719ر798ر49

124ر240

603ر331

345ر369ر2

032ر495ر2

اأخرى
القرو�س العقارية

942ر831ر8

ال�رصكات الكربى
ح�سابات جارية مدينة

379ر407ر4

من�صاآت �صغرية ومت��صطة
ح�سابات جارية مدينة

099ر273ر7

065ر643ر8

811ر130ر1

829ر062ر1

احلك�مة والقطاع العام

016ر599ر8

662ر245ر5

اأر�سدة واإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

247ر614ر4

382ر398ر7

ال�رصكات

قرو�ض وكمبيالت*

قرو�ض وكمبيالت*

اأر�سدة لدى بنوك مركزية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
املجمــ�ع
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103ر206ر2
501ر117

957ر672ر8

097ر031ر4

080ر149ر2
636ر227

719ر399ر27

471ر868ر20

406ر989ر124

690ر438ر111

497ر10

165ر3
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( )28الف�ائـــد املدينــــة

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينـــــار

2011
دينـــــار

ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

601ر764ر2

ح�سابات جارية وحتت الطلب
ودائع توفري

814ر698ر2

842ر011ر2

900ر524ر3

تاأمينات نقدية

941ر837ر23
197ر422

576ر635ر17

751ر558ر4

628ر256ر3

ودائع عمالء:

ودائع لأجل وخا�سعة لإ�سعار
اأموال مقرت�سة
ر�سوم �سمان الودائع

837ر011ر2

املجمــ�ع

983ر305ر38

509ر512ر1

587ر132ر2
937ر773

800ر833ر1

937ر669ر30

(� )29صايف اإيرادات العم�لت

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينـــــار

383ر991ر5

عمولت ت�سهيالت مبا�رسة

949ر028ر2

عموالت ت�سهيالت غري مبا�رشة
عمولت اأُخرى

759ر304ر7

901ر773ر1

820ر327ر11

858ر248ر10

183ر342ر19

958ر283ر19

(969ر)5

ينزل :عموالت مدينة
�صايف اإيرادات العم�لت

2011
دينـــــار

(560ر)43

( )30اأرباح عمالت اأجنبية

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

ناجتة عن التداول /التعامل

2012
دينـــــار
204ر362

2011
دينـــــار
630ر468

264ر591ر2

113ر121ر3

060ر229ر2

ناجتة عن التقييم
املجمــ�ع
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( )31اأرباح م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

-2012
اأ�سهم �رسكات
�سندات

�سناديق ا�ستثمارية
املجم�ع

-2011
اأ�سهم �رسكات
�سناديق ا�ستثمارية
املجم�ع

اأربـاح
متحققـــة

اأرباح (خ�سائر)
غري متحققـة

عوائد توزيعات

جممـــوع

دينـــــار

دينـــــار

دينــــار

دينـــــار

752ر20

(486ر)760

237ر928ر1

503ر188ر1

752ر20

(686ر)734

237ر928ر1

303ر214ر1

103ر264ر4

431ر37

978ر784ر1

512ر086ر6

103ر264ر4

(806ر)205

978ر784ر1

275ر843ر5

-

-

757ر2
043ر23

(237ر)243

-

-

757ر2
043ر23

(237ر)243

( )32ت�زيعات اأرباح م�ج�دات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الآخر
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

عوائد توزيعات اأ�سهم ال�رسكات
املجمـــ�ع
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2012
دينـــــار

171ر989
171ر989

2011
دينـــــار

151ر870
151ر870
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( )33اإيرادات اأخرى

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينـــــار
509ر200

فوائد معلقة حولت لالإيرادات

740ر70

اإيجارات ال�سناديق احلديدية

488ر123

دفاتر ال�سيكات املباعة
ديون معدومة م�سرتدة

739ر423

اإيرادات الفيزا وبطاقات ال�رشاف االآيل
اأرباح بيع ممتلكات ومعدات

اإيراد اإيجارات الأبنية
عمولت الو�ساطة

843ر83

859ر935

546ر063ر2

780ر6

359ر7

484ر467

894ر130

اأخرى
املجمــ�ع

342ر62

998ر078ر1

581ر40
905ر72

اأرباح بيع موجودات م�ستملكة

2011
دينـــــار
497ر653

666ر600ر3

299ر89
626ر167

594ر507
800ر116

217ر703ر3

( )34نفقات امل�ظفني

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

رواتب ومنافع وعالوات املوظفني

م�ساهمة البنك يف ال�سمان الجتماعي
م�ساهمة البنك يف �سندوق االدخار

2012
دينـــــار
589ر132ر27

2011
دينـــــار
850ر395ر26

362ر421
821ر95

790ر417
833ر401

398ر980ر1

تعوي�ض نهاية اخلدمة للموظفني

580ر505ر1

نفقات طبية

009ر308

تدريب املوظفني

732ر185

مالب�ض موظفني

�رسيبة القيمة امل�سافة
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751ر393ر1
177ر244

820ر283

271ر971

663ر947

628ر680ر32

317ر887ر31

866ر79

نفقات موظفني اأخرى
املجمــ�ع

113ر726ر1

320ر76
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( )35م�صاريف اأخرى

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

الإيجارات املدفوعة

ال�سيانة والتنظيف
اإنارة ومياه وتدفئة

ر�سوم و�رسائب حكومية

االأدوات الكتابية واملطبوعات
التربعات والإعانات
م�ساريف التاأمني
اال�سرتاكات

الت�سالت
ر�سوم وم�ساريف ق�سايا
اأتعاب حماماة وتدقيق

اأجور نقل النقود والربيد
م�ساريف الدعاية والإعالن

م�ساريف خدمات البطاقات

م�ساريف ومكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة

2012
دينـــــار

962ر025ر3

086ر151ر1

328ر128ر1

663ر779ر1
526ر657

338ر664

067ر891
283ر443

817ر634

850ر528

273ر747

206ر435

802ر603

263ر482

939ر484

565ر627

946ر825

573ر782

517ر330ر2

201ر651ر2

336ر356

852ر289
328ر348

294ر200

176ر360
964ر283

203ر397

904ر186

473ر996ر3

628ر853ر3

939ر201
366ر711

101ر242
133ر589

997ر690

امل�ساريف الأخرى
املجمــوع

241ر549ر19
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369ر856ر2

358ر081ر1

م�ساريف اأجهزة احلا�سوب واالأنظمة االآلية
م�ساريف �سفر وانتقال
خدمات ا�ست�سارية

2011
دينـــــار

169ر661

554ر634ر18
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( )36ح�صة ال�صهم من ربح ال�صنة
اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:

2012
دينـــــار

ربح ال�سنة (دينار)

174ر286ر35

2011
دينـــــار

414ر596ر36

املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم (�سهم)

000ر000ر100

000ر000ر100

احل�صة الأ�صا�صية واملخف�صة لل�صهم من ربح ال�صنة

0/353

0/366

فل�ض /دينــار

فل�ض /دينــار

( )37النقد وما يف حكمه

اإن تفا�سيل هذا البند هي كما يلي:
2012
دينـــــار

نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر
ي�ساف :اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر
ينزل :ودائع البنوك واملوؤ�س�سات امل�رشفية التي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر
اأر�سدة مقيدة ال�سحب
املجمــ�ع

174ر280ر211
760ر873ر189
619ر758ر98

099ر887ر131
970ر130ر287
471ر128ر163

315ر305ر295

598ر799ر248

000ر090ر7
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2011
دينـــــار

000ر090ر7
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( )38م�صتقات اأدوات مالية

اإن تفا�سيل امل�ستقات املالية القائمة يف نهاية العام هي كما يلي:
اآجال القيمة االعتبارية (اال�سمية) ح�سب اال�ستحقاق

- 2012
م�ستقات حتوط للقيمة العادلة
عقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة
اتفاقيات �رساء عمالت اأجنبية

- 2011
م�ستقات حتوط للقيمة العادلة
عقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة

جمموع املبالغ العتبارية
قيمة عادلة موجبة قيمة عادلة �سالبة
(اال�سمية)
دينـــار
دينـــار
دينـــار

-

-

846ر22
042ر72

263ر47

000ر709
000ر926ر9

خالل  3اأ�سهر

من � 12-3سهر

دينـــار

دينـــار

-

000ر418ر1

000ر926ر9

-

من �سنة اإلى 3
�سنوات
دينـــار

000ر709
-

000ر709

اأكرث من ثالث �سنوات
دينـــار

-

-

000ر709

تدل القيمة االعتبارية (اال�سمية) على قيمة املعامالت القائمة يف نهاية ال�سنة وهي ال تدل على خماطر ال�سوق اأو خماطر االئتمان

متثل م�ستقات التحوط عقود مقاي�سة اأ�سعار فوائد وذلك للتحوط لتقلبات اأ�سعار الفائدة واأثرها على ت�سهيالت ائتمانية ممنوحة ب�سعر فائدة ثابت.
( )39املعامالت مع اأطراف ذات عالقة

ت�سمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية للبنك وال�رشكات التابعة التالية:
ن�سبة امللكية

ا�ســم ال�رسكــة
ال�رشكة الوطنية للخدمات املالية حمدودة امل�سوؤولية
ال�رشكة الوطنية لالأوراق املالية امل�ساهمة اخلا�سة

100

100

%

2012
دينــــار

000ر000ر5

000ر500ر1

راأ�سمال ال�رسكات

2011
دينــــار

000ر000ر5

000ر500ر1

قام البنك بالدخول يف معامالت مع ال�رسكات التابعة ومع كبار امل�ساهمني واأع�ساء جمل�ض الإدارة والإدارة العليا �سمن الن�ساطات العتيادية للبنك وبا�ستخدام اأ�سعار الفوائد والعمولت
التجارية .اإن جميع الت�سهيالت االئتمانية لالأطراف ذات العالقة تعترب عاملة ومل يوؤخذ لها اأية خم�س�سات.
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فيما يلي ملخ�ص املعامالت مع جهات ذات عالقة خالل ال�سنة:
اجلهات ذات العالقة

بن�د داخل قائمة املركز املايل
ت�سهيالت مبا�رسة

ودائع لدى البنك

التاأمينات النقدية

بن�د خارج امليزانية
ت�سهيالت غري مبا�رشة

عنا�رص قائمة الدخل
فوائد وعمولت دائنة

فوائد وعمولت مدينة

اأع�ساء جمل�ض الإدارة وذوي
ال�سلة باأع�ساء املجل�ض

الإدارة التنفيذية العليا

املجمـــــوع
اأخرى*

2012

762ر583ر15

596ر117ر3

146ر736ر15

504ر437ر34

759ر681

-

392ر98

151ر780

554ر607ر9

745ر349ر1

814ر125ر1
638ر308

511ر863

-

446ر60

286ر73

994ر730ر7

760ر488

961ر477

433ر109

2011
987ر332ر30

059ر202ر18

735ر803ر10

505ر838ر1

681ر481ر2

221ر664ر1
357ر491

692ر920

740ر591
580ر311

* ت�سمل اجلهات الأخرى باقي موظفي البنك والأقارب حتى الدرجة الثالثة.

 -ترتاوح اأ�سعار الفائدة الدائنة على الت�سهيالت بالدينار االأردين بني  %4اإلى 85ر.%8

ترتاوح اأ�سعار الفائدة الدائنة على الت�سهيالت بالعملة االأجنبية بني 98ر %1اإلى .%7

 ترتاوح اأ�سعار الفائدة املدينة على الودائع بالدينار االأردين بني �سفر %اإلى 75ر.%6ترتاوح اأ�سعار الفائدة املدينة على الودائع بالعملة االأجنبية �سفر %اإلى 25ر.%1

بلغت الرواتب واملكافاآت واملنافع االأخرى لالإدارة التنفيذية العليا ما جمموعه 468ر954ر 1دينار لعام  ،2012مقابل 944ر855ر 1دينار لعام .2011
( )40م�صت�يات القيمة العادلة لالأدوات املالية

ت�سمل هذه االأدوات املالية االأر�سدة النقدية والودائع لدى البنوك والبنوك املركزية ،الت�سهيالت االئتمانية املبا�رشة واملوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل واملوجودات املالية
بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ال�سامل االآخر واملوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة واملوجودات املالية االأخرى ،ودائع العمالء ،ودائع البنوك والتاأمينات واالأموال املقرت�سة واملطلوبات
املالية الأخرى.
ال يوجد فروقات جوهرية بني القيمة الدفرتية والقيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية كما يف  2012و.2011

ي�ستخدم البنك الرتتيب التايل الأ�ساليب وبدائل التقييم وذلك يف حتديد وعر�ص القيمة العادلة لالأدوات املالية:

امل�ستوى االأول :االأ�سعار ال�سوقية املعلنة يف االأ�سواق الفعالة لنف�ص املوجودات واملطلوبات.

امل�ستوى الثاين :تقنيات اأخرى حيث تكون كل املدخالت التي لها تاأثري مهم على القيمة العادلة ميكن مالحظتها ب�سكل مبا�رش اأو غري مبا�رش من معلومات ال�سوق.

امل�ستوى الثالث :تقنيات اأخرى حيث ت�ستخدم مدخالت لها تاأثري مهم على القيمة العادلة ولكنها لي�ست مبنية على معلومات من ال�سوق ميكن مالحظتها.

97

الق�ائم املالية امل�حدة
اجلدول التايل يبني حتليل االأدوات املالية امل�سجلة بالقيمة العادلة وح�سب الرتتيب الهرمي املذكور اأعاله:
امل�ستوى الأول

- 2012

م�ج�دات مالية

اأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

امل�ستوى الثاين

بالدينار

امل�ستوى الثالث

بالدينار

-

142ر858ر26

املجموع

بالدينار

-

بالدينار

142ر858ر26

موجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

821ر876ر25

684ر716

-

505ر593ر26

اأدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر

456ر640ر24
478ر261ر25

735ر648

-

456ر640ر24
213ر910ر25

- 2011
موجودات مالية

( )41القيمة العادلة للم�ج�دات واملطل�بات املالية التي ل تظهر بالقيمة العادلة بالق�ائم املالية
القيمة الدفرتية
دينــــار

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

000ر500ر18

موجودات مالية مرهونة
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رسة

موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

442ر681ر358

442ر681ر358

326ر338ر437

326ر338ر437

282ر360ر108
799ر336ر007ر1

282ر360ر108
799ر336ر007ر1

209ر325ر400ر1

209ر325ر400ر1

365ر134ر375ر1

365ر134ر375ر1

224ر942ر172

224ر942ر172

224ر224ر62

224ر224ر62

التاأمينات النقدية

787ر973ر41
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000ر500ر18

000ر500ر3

000ر500ر3

000ر000ر3
993ر589ر947

ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

اأموال مقرت�سة

القيمة العادلة
دينــــار

القيمة الدفرتية
دينــــار

القيمة العادلة
دينــــار

000ر000ر3
993ر589ر947

619ر758ر98

ودائع العمالء

2012

2011

619ر758ر98
787ر973ر41

471ر128ر170
112ر423ر47

471ر128ر170
112ر423ر47

الق�ائم املالية امل�حدة
( )42اإدارة املخاطر

يقوم البنك باإدارة خماطره امل�رشفية املختلفة من خالل �سيا�سة �ساملة لتحديد واإدارة املخاطر يتم من خاللها حتديد االأدوار اخلا�سه بكل االأطراف املعنية التي تعنى بتطبيق هذه ال�سيا�سة
وهي جمل�ص االإدارة واللجان املنبثقة عنه مثل جلنة املخاطر ،جلنة اال�ستثمار وجلنة التدقيق ،باالإ�سافة اإلى االإداره التنفيذية واللجان املنبثقة عنها مثل جلنة املوجودات واملطلوبات ،جلنة تطوير
اإجراءات العمل ،جلان الت�سهيالت باالإ�سافة اإلى دوائر اأخرى متخ�س�سة مثل اإدارة املخاطر واإدارة التدقيق ،هذا وتعترب كافة دوائر وفروع البنك م�سوؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات
امل�رشفية وااللتزام بال�سوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام الرقابة الداخلية.

اإن عملية اإدارة املخاطر لدى البنك ت�ستمل على اأن�سطة التعرف على قيا�ص ،تقييم واإدارة املخاطر �سواء كانت املخاطر املالية اأو غري املالية التي ممكن اأن توؤثر ب�سكل �سلبي على اأداء البنك
و�سمعته اأو على اأهدافه ومبا ي�سمن حتقيق العائد االأمثل مقابل املخاطر املاأخوذة.

هذا ويتعر�ص البنك ملجموعة من املخاطر نورد منها املخاطر الرئي�سية التالية:
 -خماطر االئتمان

 -خماطر ال�سوق

 -خماطر ال�سيولة

 -خماطر الت�سغيل

 -خماطر االمتثال

اإن االإطار العام الإدارة املخاطر لدى البنك ي�سري وفق منهجية واأ�س�ص رئي�سية من�سجمة مع حجم ن�ساطاته وتركزها وطبيعة عملياته وتعليمات ال�سلطات الرقابية باالإ�سافة اإلى مراعاة
اأف�سل املمار�سات الدولية بهذا اخل�سو�ص ،وتتمثل جمموعة املبادئ مبا يلي- :

 -1م�سوؤولية جمل�ص االإدارة عن اإدارة املخاطر .حيث تقوم جلنة املخاطر املنبثقة عن جمل�ص االإدارة وب�سكل دوري مبراجعة �سيا�سات واإ�سرتاتيجيات واإجراءات اإدارة املخاطر لدى البنك ومن �سمنها
حدود درجة املخاطر املقبولة.
 -2م�سوؤولية جمل�ص االإدارة ومتثلها جلنة املخاطر فى تطوير عملية التقييم الداخلي لراأ�ص املال وحتليل املتطلبات احلالية وامل�ستقبلية لراأ�ص املال ومبا يتنا�سب مع هيكل خماطر البنك
واالأهداف االإ�سرتاتيجية واتخاذ االإجراءات املتعلقة باخل�سو�ص ،باالإ�سافة اإلى م�سوؤوليتها يف �سمان وجود نظام جيد لتقييم اأنواع املخاطر التي يواجهها البنك وتطوير النظام لربط هذه
املخاطر مب�ستوى راأ�ص املال املطلوب لتغطيتها.

 -3م�سوؤولية جمل�ص االإدارة فى امل�سادقة على �سيا�سات البنك املعدة من قبل اإدارة البنك التنفيذية.

 -4تقوم اإدارة املخاطر  -وهي دائرة م�ستقلة عن اأن�سطة العمل لدى البنك  -برفع تقاريرها اإلى جلنة املخاطر ،اأما بالن�سبة للعمليات اليومية فيكون ارتباطها مع املدير العام وتقوم بتحليل
جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات باالإ�سافة اإلى تطوير منهجيات القيا�ص وال�سبط لكل نوع من اأنواع املخاطر ورفع التقارير
باملخاطر ومنظومة املخاطر يف البنك ،وتقوم اأي�سا ً باإدارة وتطبيق منهجية عملية التقييم الداخلي لكفاية راأ�ص املال  ICAAPلدى بنك القاهرة عمان بطريقة كافية و�ساملة تتنا�سب
وهيكل املخاطر التي يواجهها البنك وتطبيق اأية متطلبات تتعلق بلجنة بازل.
 -5دائرة التدقيق الداخلي والتي تقدم تاأكيدا ً م�ستقال ً عن التزام وحدات العمل ب�سيا�سات واإجراءات اإدارة املخاطر وفاعلية اإطار عمل اإدارة املخاطر لدى البنك.
 -6تعترب عملية اإدارة املخاطر م�سوؤولية كل وحدة وكل موظف فى البنك بح�سب املخاطر القائمة �سمن مهامها.
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خماطر الئتمان-

خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تنجم عن عدم التزام اأو عجز الطرف االآخر لالأداة املالية عن الوفاء بالتزاماته جتاه البنك مما يوؤدي اإلى حدوث خ�سائر .يعمل البنك على اإدارة خماطر
االئتمان من خالل و�سع وتطوير ال�سيا�سات املختلفة التي حتدد وتعالج كافة جوانب منح و�سيانة االئتمان ،باالإ�سافة اإلى حتديد �سقوف ملبالغ الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة للعمالء
وجمموع الت�سهيالت االئتمانية لكل قطاع وكل منطقة جغرافية .كذلك يعمل البنك با�ستمرار على تقييم الو�سع االئتماين للعمالء ،اإ�سافة اإلى احل�سول على �سمانات منا�سبة.

اإن االإطار العام الإدارة خماطر االئتمان يف البنك يتمثل باملحاور االآتية:
ال�سيا�سات االئتمانية:

يقوم البنك باإدارة خماطر االئتمان من خالل ما يحدده جمل�ص االإدارة �سنويا ً يف �سيا�ساته االئتمانية املختلفة من �سقوف و�رشوط خمتلفة والتى يتم جتديدها �سنويا ً تبعا ً للمتغريات ونتائج
التحليل والدرا�سات ومبوافقة جمل�ص االإدارة ،حيث تت�سمن هذه ال�سيا�سات ب�سكل عام على اأ�س�ص ومبادئ املنح فى البنك ،حتدد ال�سالحيات ،ال�سمانات ،اإدارة مراقبة االئتمان ،االإطار العام
لإدارة املخاطر الئتمانية ،كما تت�سمن اأي�سا ً ن�سب وا�سحة للحدود الق�سوى لالئتمان املمنوح لأي عميل و /اأو جمموعة عمالء ذوي ال�سلة ،اإ�سافة اإلى توزيع الئتمان بح�سب املناطق
اجلغرافية والقطاعات االقت�سادية املختلفة ،هذا ويعترب البنك اأن تنويع املحافظ هو من االأركان االأ�سا�سية للتخفيف من املخاطر االئتمانية.

الت�سنيف االئتماين للعمالء:

تطويرا ً الإدارة خماطر االئتمان لدى البنك يتم ت�سنيف املخاطر االئتمانية داخليا ً وبحيث ي�سمل على ت�سنيف خماطر العمالء بح�سب مالءتهم املالية وقدرتهم على ال�سداد ،باالإ�سافة اإلى
تقييم نوعية وجودة الت�سهيالت املمنوحة للعمالء بح�سب حركة ن�ساط احل�ساب وانتظام ال�سداد الأ�سل املبلغ والفوائد .كما يتم ت�سنيف ال�سمانات بح�سب نوعها ون�سب تغطيتها ملخاطر
الت�سهيالت املمنوحة و /اأو القائمة .هذا ويتم دوريا ً مراقبة حمفظة البنك وتوزيعاتها بح�سب الت�سنيفات.

اأ�ساليب تخفيف املخاطر:

يتبع البنك عدة اأ�ساليب لتخفيف املخاطر منها حتديد ال�سمانات املقبولة و�رشوطها ،بحيث يتم قبول ال�سمانات اجليدة والقابلة للت�سييل بالقيمة والوقت املنا�سب يف حال حاجة البنك
لذلك ،مع مراعاة عدم وجود ارتباط بني قيمة ال�سمان ون�ساط العميل ،كذلك يقوم البنك باإتباع �سيا�سة التاأمني على بع�ص املحافظ وبناء املخ�س�سات االإ�سافية وذلك كاأحد اأ�ساليب
تخفيف املخاطر ،تقوم االإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لل�سمانات ب�سكل دوري ويف حال انخفا�سها يقوم البنك بطلب �سمانات اإ�سافية لتعزيز النق�ص احلا�سل.

اإدارة عملية منح االئتمان:

يتم اعتماد مبداأ ف�سل الوظائف املتعلقة باإدارة املخاطر فى البنك متا�سيا ً مع اأف�سل املمار�سات بهذا اخل�سو�ص مع تو�سيح حدود و�سالحيات وم�سوؤوليات كل من هذه الوظائف حيث يتم
ف�سل قرار االئتمان عن التنفيذ مبا ي�سمن حتقيق رقابة على عمليات منح االئتمان.
يتم التاأكد من احل�سول على املوافقات الإدارية للت�سهيالت املوافق على منحها واللتزام بجداول ال�سالحيات بح�سب حجم الئتمان وال�سمانات املو�سوعة اإزاءه وتبليغ املوافقات وتنفيذ
ال�رشف بعد التاأكد من ا�ستكمال ا�ستيفاء العقود وال�سمانات لل�رشوط املطلوبة لتطبيق مبداأ ف�سل املهام.

يتم العمل على التوثيق القانوين ال�سحيح للعقود وامل�ستندات املتعلقة بالت�سهيالت و�سمانات البنك والتحقق من ا�ستكمالها لل�رشوط االئتمانية املوافق عليها وال�رشوط القانونية مبا
يحفظ حقوق البنك وذلك قبل تنفيذ و�رشف الت�سهيالت.
�سيانة ومتابعة االئتمان

يتم مراقبة تطور واأداء حمافظ الت�سهيالت املختلفة دوريا ً بهدف التاأكد من اأنها �سمن حدود املخاطر املقبولة و�سقوف القطاعات االقت�سادية املحددة من قبل جمل�ص اإدارة البنك ولغايات
حتديد املوؤ�رشات االأوليه الرتفاع املخاطر فيها.
يتم دوريا ً االطالع على اأو�ساع احل�سابات امل�سنفة غري العاملة ومدى احلاجة القتطاع اأية خم�س�سات اإ�سافية مقابلها.

هناك دوائر م�ستقلة ومتخ�س�سة من مهامها البت فى االئتمان غري املنتظم وتويل مهمة اإدارة وحت�سيل الت�سهيالت االئتمانية غري املنتظمة .هذا وقد خ�س�ص البنك عدة دوائر رقابية تقوم
مبراقبة ومتابعة االئتمان ورفع التقارير باأية موؤ�رشات اإنذار مبكر بهدف املتابعة والت�سويب.
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 )1التعر�صات ملخاطر الئتمان (بعد خم�ص�س التدين والف�ائد املعلقة وقبل ال�صمانات وخمففات املخاطر الأخرى).

بن�د داخل قائمة املركز املايل

اأر�سدة لدى بنوك مركزية

2012
دينـــــار
836ر675ر165

760ر873ر189

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

000ر500ر18

الت�سهيالت االئتمانية:

410ر226ر536

لالأفراد
القرو�ض العقارية
ال�رسكات الكربى

817ر355ر127

2011
دينـــــار
298ر849ر90

970ر130ر287

000ر500ر3

373ر265ر485

672ر380ر123

098ر180ر159

665ر853ر186

561ر057ر138

198ر686ر104

املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة

913ر516ر46

�سندات واأ�سناد واأذونات �سمن املوجودات بالكلفة املطفاأة

442ر681ر358

املوجودات الأخرى
اإجمايل بن�د داخل قائمة املركز املايل

687ر149ر864ر1

307ر257ر788ر1

972ر071ر81

633ر382ر55

756ر702ر55
548ر504ر83

174ر407ر51
208ر575ر79

للحكومة والقطاع العام

282ر360ر108
568ر721ر15

موجودات مالية مرهونة

بن�د خارج قائمة املركز املايل

اعتمادات
قبولت

970ر799

كفالت
�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة غري م�ستغلة
اإجمايل بن�د خارج قائمة املركز املايل

246ر079ر221

اإجمايل بن�د داخل وخارج قائمة املركز املايل

933ر228ر085ر2

085ر404ر47

326ر338ر437

000ر000ر3
720ر848ر18

350ر282ر4

365ر647ر190

672ر904ر978ر1

 اجلدول اأعاله ميثل احلد االأق�سى ملخاطر االئتمان للبنك كما يف  31كانون الأول  2012و 2011دون اأخذ ال�سمانات اأو خمففات خماطر االئتمان االأخرى بعني االعتبار. -بالن�سبة لبنود املوجودات داخل قائمة املركز املايل فاإن التعر�ص الوارد اأعاله قائم على اأ�سا�ص الر�سيد كما ظهر يف قائمة املركز املايل.

اإن اأنواع ال�سمانات مقابل القرو�ص والت�سهيالت هي كما يلي:

 -الرهونات العقارية.

 -رهن الأدوات املالية مثل الأ�سهم وال�سندات.

 الكفالت البنكية. ال�سمان النقدي. -كفالة احلكومة.

وتقوم االإدارة مبراقبة القيمة ال�سوقية لتلك ال�سمانات ب�سكل دوري ،ويف حال انخفا�ص قيمة ال�سمان يقوم البنك بطلب �سمانات اإ�سافية لتغطية قيمة العجز اإ�سافة اإلى اأن البنك يقوم
بتقييم ال�سمانات مقابل الت�سهيالت االئتمانية غريالعاملة ب�سكل دوري.
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 )2تت�زع التعر�صات الئتمانية ح�صب درجة املخاطر وفق اجلدول التايل:
املن�ساآت ال�سغرية
واملتو�سطة

احلكومة والقطاع
العام

الأفراد

القرو�ض العقارية

ال�رسكات الكربى

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

988ر740ر530

271ر119ر124

130ر633ر180

924ر051ر38

962ر136ر92

من  31لغاية  60يوم

570ر239
297ر51

577ر195
985ر12

153ر129
966ر65

094ر697
770ر69

غري عاملة:
دون امل�ستوى

-2012

متدنية املخاطر

مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة **
لغاية  30يوم
حتت املراقبة

م�سكوك فيها

هالكة
املجموع
يطرح :فوائد معلقة

يطرح :خم�س�ص التدين
ال�سايف

-2011
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر

منها م�ستحقة **
لغاية  30يوم

من  31لغاية  60يوم
حتت املراقبة

غري عاملة:
دون امل�ستوى

م�سكوك فيها

هالكة

املجموع
يطرح :فوائد معلقة

يطرح :خم�س�ص التدين
ال�سايف

250ر848ر1

543ر735

840ر592ر6

007ر375ر5

دينـــار

457ر036ر648

دينـــار

026ر910

دينـــار

123ر498ر663

031ر590ر214

306ر272ر180ر1

380ر444ر8

497ر271ر1

636ر132ر7

353ر735ر1

-

-

394ر261ر1
018ر200

299ر662ر1

140ر146

809ر102

532ر699

-

-

780ر610ر2

401ر527ر2
709ر171ر21

489ر326
256ر652ر1

512ر5
801ر661ر24

604ر663
955ر943ر4

-

-

-

866ر583ر18

006ر523ر3
721ر429ر52

027ر395ر566

196ر251ر128

728ر128ر219

375ر469ر51

419ر173ر740

057ر500ر215

802ر917ر920ر1

894ر352ر538

837ر512ر127

115ر359ر194

365ر251ر48

419ر173ر740

057ر500ر215

687ر149ر864ر1

673ر166ر3

242ر225

993ر348ر4

148ر670ر3

609ر583ر512

-

665ر994ر523

185ر800ر4
948ر241ر23

117ر26
242ر712

231ر266ر5
382ر503ر19

539ر901
471ر316ر2

-

263ر867ر485

453ر021ر120

360ر200ر206

575ر739ر38

056ر344ر65

164ر159

239ر143

000ر095ر1

007ر173

-

286ر152

798ر11

-

730

-

739ر693ر331
-

072ر994ر10
043ر774ر45

446ر866ر247ر1
410ر570ر1

792ر369ر4

657ر093ر2

982ر192ر6

918ر214ر1

-

-

-

814ر164

797ر140ر2
455ر086ر2
402ر495ر17

436ر227
001ر435
583ر336ر1

721ر685ر9
323ر278ر16

181ر639
983ر493
671ر469ر7

-

-

414ر007ر3
160ر701ر12
979ر579ر42

-

349ر871ر13

382ر126ر515

372ر339ر124

379ر706ر242

476ر227ر52

665ر927ر577

739ر693ر331

013ر021ر844ر1

741ر969ر487

368ر725ر123

118ر763ر217

676ر177ر49

665ر927ر577

739ر693ر331

307ر257ر788ر1

561ر836ر4
080ر320ر22

330ر48
674ر565

387ر681ر4
874ر261ر20

606ر962
194ر087ر2

-

* ت�سمل التعر�سات االئتمانية الت�سهيالت ،االأر�سدة واإيداعات لدى البنوك� ،سندات ،اأذونات خزينة واأية موجودات لها تعر�سات ائتمانية.
** يعترب كامل ر�سيد الدين م�ستحق يف حال ا�ستحقاق اأحد االأق�ساط اأو الفوائد ويعترب ح�ساب اجلاري مدين م�ستحق اإذا جتاوز ال�سقف.
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امل�رسفية

املجموع

-

884ر528ر10
822ر234ر45
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فيما يلي توزيع القيمة العادلة لل�سمانات املقدمة مقابل الت�سهيالت:

-2012
متدنية املخاطر

الأفراد

القرو�ض العقارية

ال�رسكات الكربى

دينـــار

دينـــار

دينـــار

981ر992ر1

807ر802

248ر596ر9

املن�ساآت ال�سغرية
واملتو�سطة
دينـــار

497ر684ر5

احلكومة والقطاع
العام
دينـــار

379ر983ر7

مقبولة املخاطر

476ر036ر21

754ر264ر126

385ر891ر41

845ر701ر34

-

غري عاملة:
دون امل�ستوى

-

615ر135

809ر102

405ر457

-

حتت املراقبة

753ر8

م�سكوك فيها

890ر157
789ر020ر3

تاأمينات نقدية
كفالت بنكية مقبولة

هالكة
املجم�ع
منها :

عقارية
موؤ�س�سة �سمان القرو�ص
اأ�سهم متداولة
�سيارات واآليات
املجم�ع

858ر189ر3

885ر271
828ر647ر1

636ر132ر7

512ر5
683ر059ر7

-

793ر181ر1

-

195ر659
662ر644ر2

دينـــار

912ر059ر26

460ر894ر223

040ر513ر11
829ر695

482ر094ر1
962ر372ر14

889ر216ر26

747ر312ر132

273ر788ر65

397ر329ر45

379ر983ر7

685ر630ر277

981ر992ر1

807ر802

322ر615ر8

497ر684ر5

379ر983ر7

986ر078ر25

546ر112ر13

940ر509ر131

056ر302ر39

305ر415ر32

-

847ر339ر216

-

400ر134ر6
962ر976ر4

889ر216ر26

-

-

747ر312ر132

926ر980

212ر842
752ر497ر13
005ر550ر2
273ر788ر65

-

-

-

532ر772ر4
480ر103ر1
583ر353ر1

397ر329ر45

676ر820ر7

906ر915ر18

-

669ر236ر8

796ر940ر22

672ر380ر123

054ر308ر31

702ر332ر36

غري عاملة:
دون امل�ستوى

876ر106

436ر227

-

685ر468

-

513ر124ر3
997ر379

م�سكوك فيها

818ر702ر2

386ر67

657ر093ر2

001ر435
906ر317ر1

369ر346ر4

149ر345ر5

938ر243ر4
454ر521ر4

866ر417

982ر493
015ر386ر2

744ر614ر5
632ر735ر20
550ر880ر8

379ر983ر7

-

962ر556ر3

926ر980

685ر630ر277

-2011
متدنية املخاطر
مقبولة املخاطر
حتت املراقبة

الإجمايل

-

224ر962ر213

997ر802

921ر172ر5
193ر928ر10

هالكة
املجم�ع

000ر255ر29

058ر522ر127

964ر764ر49

212ر656ر43

676ر820ر7

910ر018ر258

تاأمينات نقدية

673ر166ر3

242ر225

993ر348ر4

148ر670ر3

676ر820ر7

732ر231ر19

226ر183ر13

816ر296ر127

024ر647ر35

180ر600ر36

-

246ر727ر212

000ر255ر29

058ر522ر127

964ر764ر49

212ر656ر43

676ر820ر7

منها :

كفالت بنكية مقبولة
عقارية
اأ�سهم متداولة
�سيارات واآليات

املجم�ع

-

370ر206ر7
731ر698ر5

-

-

900ر70

233ر833ر6
814ر864ر2

-

-

-

300ر844ر1
584ر541ر1
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903ر883ر15
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910ر018ر258
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الدي�ن املجدولة:
ُ
ُ
�سنفت كت�سهيالت ائتمانية غري عاملة واأخرجت من اإطار الت�سهيالت االئتمانية غري العاملة مبوجب جدولة اأ�سولية ومت ت�سنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد
هي تلك الديون التي �سبق واأن ُ
بلغت قيمتها كما يف  31كانون الأول  2012مبلغ 068ر656ر 3دينار مقابل 239ر189ر 4دينار كما يف  31كانون الأول .2011

ميثل ر�سيد الديون املجدولة الديون التي متت جدولتها �سواء ما زالت م�سنفة حتت املراقبة اأو حولت اإلى عاملة.
الدي�ن املعاد هيكلتها:

يق�سد باإعادة الهيكلة اإعادة ترتيب و�سع الت�سهيالت االئتمانية من حيث تعديل االأق�ساط اأو اإطالة عمر الت�سهيالت االئتمانية اأو تاأجيل بع�ص االأق�ساط اأو متديد فرتة ال�سماح ...اإلخ ،ومت
ت�سنيفها كديون حتت املراقبة ،وقد بلغت قيمتها كما يف  31كانون الأول  2012مبلغ 841ر677ر 6دينار مقابل 263ر042ر 6دينار كما يف  31كانون الأول .2011
� )3صندات واأ�صناد واأذونات خزينة

يو�سح اجلدول التايل ت�سنيفات ال�سندات واالأ�سناد واالأذونات واالأخرى ح�سب موؤ�س�سات الت�سنيف اخلارجية:
درجة الت�سنيف

موؤ�س�سة الت�سنيف

AA

S&P

+A

S&P

A

S&P

-A
غري م�سنف

S&P

�سمن املوجودات بالكلفة املطفاأة
351ر305ر2

668ر537ر3

793ر065ر1
519ر707

053ر496ر30
340ر929ر428

حكومية
الإجمايل

724ر041ر467

 )4الرتكز يف التعر�صات الئتمانية ح�صب الت�زيع اجلغرايف وكما يلي:
داخل اململكة
اأر�سدة لدى بنوك مركزية
اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
الت�سهيالت االئتمانية:
لالأفراد
القرو�ض العقارية
ال�رسكات الكربى
املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة
للحكومة والقطاع العام
�سندات واأ�سناد واأذونات:
�سمن املوجودات املالية بالكلفة املطفاأة
موجودات مالية مرهونة
املوجودات الأخرى
 31كانون الأول 2012
 31كانون الأول 2011
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دول ال�رشق االأو�سط
الأخرى

اآ�ســـيا

اأوروبا

دول اأخرى

اأمريــكا

املجموع

810ر835ر113
148ر684ر63
000ر000ر15

026ر840ر51
113ر021ر80
000ر500ر3

674ر082ر35
-

553ر64
-

208ر956ر10
-

064ر65
-

836ر675ر165
760ر873ر189
000ر500ر18

522ر084ر479
754ر029ر113
872ر434ر122
691ر738ر34
577ر473ر86

888ر141ر57
063ر326ر14
226ر745ر36
222ر778ر11
984ر583ر51

-

-

-

-

410ر226ر536
817ر355ر127
098ر180ر159
913ر516ر46
561ر057ر138

308ر414ر338
282ر360ر108
480ر406ر11
444ر462ر486ر1
996ر417ر388ر1

134ر267ر20
542ر027ر3
198ر231ر330
007ر326ر328

973ر197ر1
647ر280ر36
554ر527ر54

259
812ر64
387ر69

052ر89
260ر045ر11
155ر899ر16

262
326ر65
208ر17

442ر681ر358
282ر360ر108
568ر721ر15
687ر149ر864ر1
307ر257ر788ر1
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 )5الرتكز يف التعر�صات الئتمانية ح�صب القطاع القت�صادي وكما يلي:
مــايل
اأر�سدة لدى بنوك مركزية
اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات
760ر873ر189
م�رسفية
اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية 000ر500ر18
الت�سهيالت الئتمانية
020ر969
-

�سندات واأ�سناد واأذونات:
�سمن املوجودات املالية بالكلفة
املطفاأة
موجودات مالية مرهونة

املوجودات الأخرى

 31كانون الأول 2012

 31كانون الأول 2011

جتــارة

�سنــاعة

زراعـة

عقـارات

اأفــراد

اأ�سـهم

حكومة وقطاع
عام

-

-

-

-

-

-

836ر675ر165

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اإجمايل
836ر675ر165
760ر873ر189
000ر500ر18

724ر334ر47

284ر956ر120

403ر858ر158

397ر434ر2

799ر532ر6

611ر193ر532

561ر057ر138

799ر336ر007ر1

790ر525ر20

220ر063ر1

852ر399ر14

-

-

-

-

580ر692ر322

442ر681ر358

487ر881ر1

582ر918ر1

224ر199ر4

020ر157

611ر51

387ر44

097ر082ر2

282ر360ر108
160ر387ر5

282ر360ر108
568ر721ر15

057ر750ر231

739ر693ر331

526ر316ر50

924ر152ر64

360ر555ر139
791ر270ر175

423ر015ر159
587ر988ر144

008ر486ر2
860ر253ر3

186ر577ر6

082ر890ر7

708ر275ر534

659ر079ر483

419ر173ر740

665ر927ر577

687ر149ر864ر1
307ر257ر788ر1

* ي�سمل القطاع االقت�سادي للعقارات القرو�ص املمنوحة لل�رشكات الكربى وقرو�ص االإ�سكان.
تطوير نظام لقيا�ص واإدارة املخاطر االئتمانية

ويتم من خالل االطالع امل�ستمر على اأف�سل املمار�سات فى اإدارة املخاطر االئتمانية واملتعلقة حتديدا ً فى قيا�ص املخاطر وتقدير راأ�ص املال املطلوب مقابلها تطبيقا ً لتعليمات البنك املركزي
االأردين واملتعلقة بتطبيق معيار بازل .II

خماطر ال�ص�ق

هي املخاطر الناجتة عن تذبذب القيمة العادلة اأو التدفقات النقدية لالأدوات املالية نتيجة للتغري يف اأ�سعار ال�سوق مثل اأ�سعار الفائدة واأ�سعار العمالت واأ�سعار االأ�سهم ،وتن�ساأ خماطر ال�سوق
نتيجة وجود مراكز مفتوحة يف اأ�سعار الفائدة والعمالت وال�ستثمار يف الأ�سهم ،وتتم مراقبة هذه املخاطر وفقا ً ل�سيا�سات واإجراءات حمددة ومن خالل جلان متخ�س�سة ومراكز العمل املعنية،
وتت�سمن خماطر ال�سوق واأ�سعار الفائدة وخماطر اأ�سعار ال�رشف وخماطر التغري يف اأ�سعار االأ�سهم.
يتم قيا�ص خماطر ال�سوق والرقابة عليها بعدة اأ�ساليب منها حتليل احل�سا�سية واختبار الفر�سيات  Stress Testingاإ�سافة اإلى حدود وقف �سقف اخل�سائر Stoploss Limits

خماطر اأ�صعار الفائدة:

تنجم خماطر اأ�سعار الفائدة عن احتمال تاأثري التغريات يف اأ�سعار الفائدة على اأرباح البنك اأو على قيمة االأدوات املالية ،يتعر�ص البنك ملخاطر اأ�سعار الفائدة نتيجة لعدم توافق اأو لوجود فجوة
يف مبالغ املوجودات واملطلوبات ح�سب االآجال الزمنية املتعددة اأو اإعادة مراجعة اأ�سعار الفوائد يف فرتة زمنية معينة ،ويقوم البنك باإدارة هذه املخاطر عن طريق مراجعة اأ�سعار الفوائد على
املوجودات واملطلوبات من خالل اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر.

تراجع جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات فجوات ح�سا�سية اأ�سعار الفائدة من خالل اجتماعاتها الدورية ،وتتم درا�سة مدى تاأثر ربحية البنك فى �سوء الفجوات القائمة باأية تغريات فى اأ�سعار
الفائدة.

اإدارة خماطر اأ�سعار الفائدة

ي�سعى البنك للح�سول على متويل طويل االأجل ملقابلة ا�ستثماراته طويلة االأجل باأ�سعار فائدة ثابتة قدر االإمكان ملواجهة اأية تغريات على اأ�سعار فوائد م�سادر االأموال كما ي�ستخدم البنك
اأدوات التحوط مثل مبادالت اأ�سعار الفوائد للحد من االآثار ال�سلبية.
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فيما يلي حتليل حل�سا�سية اأ�سعار الفائدة:
العملة
2012
دولر اأمريكي
يورو

التغري (زيادة) ب�سعر الفائـدة

ح�سا�سية اإيراد الفائدة (االأرباح واخل�سائر )

التغري (نق�ص) ب�سعر الفائـدة

ح�سا�سية اإيراد الفائدة (االأرباح واخل�سائر)

نقطة مئوية

دينـــــار

نقطة مئوية

دينـــــار

100

(691ر)510

()100

(953ر)16

()100

()100

100

(107ر)77

100

186ر31

691ر510

()100

107ر77

()100

(186ر)31

جنيه اإ�سرتليني

100

عمالت اأخرى

100

155ر29

100

(593ر)426

()100

جنيه اإ�سرتليني

100

944ر5

()100

(944ر) 5

عمالت اأخرى

100

307ر28

()100

(307ر)28

ين ياباين

2011
دولر اأمريكي
يورو
ين ياباين

285ر64

100

100

953ر16

(155ر)29
593ر426

()100

547ر34

(285ر)64
(547ر)34

()100

فج�ة اإعادة ت�صعري الفائدة

يتم الت�سنيف على اأ�سا�ص فرتات اإعادة ت�سعري الفائدة اأو اال�ستحقاق اأيهما اأقرب.

 31كان�ن الأول - 2012

املوجودات -

نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
قائمة الدخل
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رسة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل ال�سامل االآخر
موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات ومعدات

موجودات غري ملمو�سة

موجودات �رشيبية موؤجلة

موجودات اأخرى
جمموع املوجودات
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اأقل من �سهر
واحد

من �سهر اإلى 3
�سهور

دينـــار

دينـــار

500ر444ر7

-

من � 3سهور اإلى من � 6سهور اإلى
�سنة
� 6سهور
دينـــار
-

من �سنة اإلى 3
�سنوات

اأكرث من
� 3سنوات

عنا�رش بدون
فائدة

املجموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

674ر835ر203

174ر280ر211

-

-

-

000ر500ر18

245ر111

897ر746ر26

142ر858ر26

-

799ر336ر007ر1
505ر593ر26

دينـــار
-

207ر114ر95

150ر743ر74

-

000ر500ر18

-

-

-

-

-

-

040ر931ر734

979ر688ر17

088ر740ر78

135ر440ر22

217ر007ر49

340ر529ر104

-

-

-

-

-

-

505ر593ر26

992ر726ر7

554ر770ر56

602ر856

478ر371ر59

594ر006ر222

222ر949ر11

-

442ر681ر358

-

-

-

-

-

-

419ر595ر34

419ر595ر34

380ر435
030ر507ر34

380ر435
030ر507ر34

-

-

-

-

739ر216ر845

-

-

-

-

683ر202ر149

-

-

-

690ر096ر98

-

-

701ر021ر40

-

-

314ر833ر121

-

-

581ر338ر68

-

-

392ر352ر339

-

-

-

-

807ر589ر116

403ر016ر20

-

881ر313ر7

189ر044ر354

760ر873ر189

282ر360ر108

881ر313ر7

814ر335ر024ر2
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اأقل من �سهر
واحد

 31كان�ن الأول - 2012

من �سهر اإلى 3
�سهور

دينـــار

ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

711ر913ر90

تاأمينات نقدية

119ر672ر2

ودائع عمالء

اأموال مقرت�سة

دينـــار

000ر300

خم�س�ص �رشيبة الدخل

121ر263ر438

276ر021ر142

331ر936ر129

611ر344ر86

340ر193ر96

679ر32

134ر049ر10

148ر339ر30

923ر877

000ر450ر35

-

-

-

-

-

-

-

940ر064ر23

مطلوبات �رشيبية موؤجلة
فج�ة اإعادة ت�صعري الفائدة

448ر174ر217

 31كانون الأول - 2011

872ر047ر2

جمموع املوجودات

-

-

-

512ر417ر6

-

-

-

-

291ر042ر628

827ر401ر144

(246ر964ر)47

(957ر267ر)1

045ر762ر893

246ر024ر148

442ر991ر117

931ر309ر137

856ر800ر4

589ر287ر139

530ر838ر209

فجوة اإعادة ت�سعري الفائدة

471ر075ر6

181ر063ر5

936ر060ر146

515ر923ر683

جمموع املطلوبات

-

دينـــار

دينـــار

908ر544ر7

566ر012ر69

-

مطلوبات اأخرى
جمم�ع املطل�بات

-

دينـــار

-

دينـــار

-

دينـــار

اأكرث من
� 3سنوات

-

-

خم�س�سات متنوعة

من � 3سهور اإلى من � 6سهور اإلى
�سنة
� 6سهور

من �سنة اإلى 3
�سنوات

عنا�رش بدون
فائدة

657ر736ر8

460ر759ر65
982ر231ر52

591ر438ر6

-

-

-

271ر101ر123

670ر953ر74

722ر398ر264

216ر701ر74

460ر343ر249

129ر078ر126

019ر360ر120

092ر339ر41

441ر983ر128

839ر970ر95

املجموع
دينـــار

619ر758ر98

304ر747ر534

209ر325ر400ر1

224ر942ر172

041ر259ر13

787ر973ر41

493ر818ر11

493ر818ر11

463ر012ر2
322ر203ر32

463ر012ر2
322ر203ر32

940ر064ر23

591ر888ر41

471ر650ر624

(282ر606ر)270

757ر236ر241

008ر854ر267

261ر363ر940ر1

498ر853ر41
631ر224ر84

735ر269ر624

(727ر415ر)356

057ر099ر783ر1

908ر792ر716ر1
353ر570ر223

خماطر العمالت:

خماطر العمالت االأجنبية هي خماطر تغري قيمة االأدوات املالية نتيجة التغري يف اأ�سعار العمالت االأجنبية ،يعترب الدينار االأردين عملة االأ�سا�ص للبنك ،يقوم جمل�ص االإدارة بتحديد العمالت
املقبول اأخذ مراكز بها ويقوم بو�سع حدود للمركز املايل لكل عملة لدى البنك �سنوياً ،يتم مراقبة مركز العمالت الأجنبية ب�سكل يومي بحيث يتم التحقق من عدم وجود اأية جتاوزات يف هذه
املراكز توؤدي اإلى حتمل البنك ملخاطر اأعلى من امل�ستوى املقبول ،كما يتم اإتباع ا�سرتاتيجيات للتحوط وللتاأكد من االحتفاظ مبركز العمالت االأجنبية �سمن احلدود املعتمدة.
فيما يلي جدول يبني اأثر التغري املمكن املعقول يف �رشف الدينار االأردين مقابل العمالت االأجنبية على قائمة الدخل ،مع بقاء جميع املتغريات االأخرى املوؤثرة ثابتة.

يورو

التغري يف �سعر ال�رشف

2012
االأثر على االأرباح واخل�سائر

االأثر على حقوق امللكية

التغري يف �سعر ال�رشف

%1+

956ر28

-

%1+

جنيه اإ�سرتليني

%1+

عمالت اأخرى

%1+

ين ياباين

%1+

دينـــار

561
57

117ر82

دينـــار

-

-

-

دينـــار

دينـــار

2011
االأثر على االأرباح واخل�سائر االأثر على حقوق امللكية
512

%1+

%1+

1159

-

660ر16

-

43

%1+

يف حال هنالك تغري �سلبي يف �سعر الفائدة يكون االأثر م�ساوٍ للتغري اأعاله مع عك�ص االإ�سارة.
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دينـــار

-

دينـــار

الق�ائم املالية امل�حدة
الرتكز يف خماطر العمالت الأجنبية
 31كان�ن الأول - 2012
امل�ج�دات -

نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

دولر اأمريكي

جنيه اإ�سرتليني

ين ياباين

يــورو

اأخرى

الإجمـايل

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

228ر383ر10

201ر526ر31

-

-

185ر108ر76

198ر84

82

918ر911ر81

767ر725ر3

427ر35

251ر263ر16

135ر850ر1

-

-

-

000ر500ر3

-

-

894ر101ر118

119ر279ر49

482ر215ر151

-

135ر850ر1

000ر500ر3

ت�سهيالت ائتمانية مبا�رسة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل
االآخر
موجودات مالية بالكلفة املطفاأة

109ر114ر111

111ر600

640ر117ر3

-

275ر286ر59

135ر118ر174

693ر967

-

-

701ر81

-

394ر049ر1

317ر584ر23

-

-

-

603ر30

920ر614ر23

موجودات اأخرى
اإجمايل املوجودات

101ر200ر303

ممتلكات ومعدات

املطل�بات
ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

ودائع عمالء

تاأمينات نقدية
اأموال مقرت�سة

مطلوبات اأخرى
اإجمايل املطل�بات

�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل

 31كان�ن الأول - 2011
اإجمايل امل�ج�دات
اإجمايل املطل�بات

�سايف الرتكز داخل قائمة املركز املايل

التزامات حمتملة خارج قائمة املركز املايل

108

225ر29
519ر134ر4

839ر063ر32

704ر716ر4

780ر126ر9

-

906ر403ر3
055ر557ر6

-

808ر138

988ر866ر26
539ر556ر6

546ر853ر2

744ر975ر142

650ر93

225ر29
483ر247ر15

668ر726ر488

028ر714ر38

471ر287ر248

433ر918ر3

113ر1

225ر055ر18

148ر784ر122

390ر046ر393

224ر524ر36
323ر685ر13

689ر527

488

736ر827

600ر666ر2

224ر524ر36
836ر707ر17

015ر346ر15

872ر906ر345

108ر38

230ر484ر4

601ر1

704ر693

555ر342

(771ر706ر)42

550ر642ر4

071ر935ر213

698ر102ر8

(166ر079ر)108

272ر684ر4

982ر923ر63

237ر014ر322

549ر025ر51

-

426ر418ر3

032ر697ر11

219ر232ر1

969ر336ر9

311ر953ر25

454ر555ر6

719ر671ر26

269ر195

367ر881ر134

789ر945ر511

467ر973ر47

528ر750ر17

236ر684ر130

278ر229ر7

735ر285ر32

558ر371ر138

340ر924ر399

129ر226ر7

(281ر)141

149ر3

110ر954

016ر427ر32
022ر754ر13

377ر094ر8

555ر817ر132

003ر554ر5

865ر767ر17

(121ر219ر)23

383ر680ر490

(043ر756ر)90

578ر198ر95

الق�ائم املالية امل�حدة
خماطر التغري باأ�صعار الأ�صهم:

تنتج خماطر اأ�سعار االأ�سهم عن التغري يف القيمة العادلة لال�ستثمارات يف االأ�سهم ،يعمل البنك على اإدارة هذه املخاطر عن طريق تنويع اال�ستثمارات يف عدة مناطق جغرافية وقطاعات
اقت�سادية ،معظم ا�ستثمارات االأ�سهم التي ميلكها البنك مدرجة يف بور�سة عمان و�سوق فل�سطني لالأوراق املالية.
املوؤ�ســـــر
بور�سة عمان

التغري يف املوؤ�ســر

االأثر على االأرباح واخل�سائر

االأثر على حقوق امللكية

التغري يف �سعر ال�رشف

االأثر على االأرباح واخل�سائر

االأثر على حقوق امللكية

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

%5+

بور�سة فل�سطني

%5+

اأ�سواق اأخرى

%5+

بور�سة نيويورك

2012

2011

%5+

937ر1

149ر720

%5+

-

%5+

184ر863

444ر265

054ر76

-

045ر4

653ر2

%5+

900ر793

078ر272

553ر69

-

-

%5+

475ر695
-

يف حال كان هناك تغري �سلبي يف املوؤ�رش يكون االأثر م�ساوٍ للتغري اأعاله مع عك�ص االإ�سارة.
خماطر ال�صي�لة

تن�ساأ خماطر ال�سيولة عن عدم قدرة البنك على توفري التمويل الالزم لتاأدية التزاماته يف تواريخ ا�ستحقاقها اأو متويل ن�ساطاته بدون حتمل تكاليف مرتفعة اأو حدوث خ�سائر ،هذا ويعتمد
البنك املبادئ التالية الإدارة خماطر ال�سيولة.
تنويع م�سادر التمويل

ت�سعى اإدارة البنك اإلى تنويع م�سادر التمويل وعدم ح�سول تركز يف م�سادر التمويل فباالإ�سافة اإلى قاعدة راأ�ص املال وودائع العمالء ،يقوم البنك باالقرتا�ص من املوؤ�س�سات والبنوك املحلية
واالأجنبية االأمر الذي من �ساأنه توفري م�سادر متويل باأ�سعار واآجال منا�سبة.

كما يتم و�سع خطة لتوفري ال�سيولة يف احلاالت الطارئة  ،Liquidity Contingency Planوالتى تعمل على توفري االأطر االأ�سا�سية الإدارة ال�سيولة يف البنك وخ�سو�سا ً يف اأوقات االأزمات
واحلفاظ عليها من التدهور ،حتديد اآلية فعالة لتوفري ال�سيولة للبنك ومعاجلة حاالت النق�ص يف ال�سيولة اأثناء اأوقات االأزمات و�سمن الكلف املعقولة واحلفاظ على حقوق كل من املودعني
واملقرت�سني وحقوق امللكية.
وتتم مراجعة وحتديث خطة الطوارئ املتعلقة مبخاطر ال�سيولة من قبل جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات.

حتليل اآجال ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبتها

يقوم البنك بدرا�سة �سيولة موجوداته ومطلوباته واأهم ن�سب ال�سيولة املتعلقة باخل�سو�ص ،اإ�سافة اإلى اأية تغريات حتدث على موجوداته ومطلوباته ب�سكل يومي ،وي�سعى البنك من خالل
جلنة اإدارة املوجودات واملطلوبات للمواءمة بني ا�ستحقاقات املوجودات واملطلوبات ومراقبة الفجوات مع تلك املحددة ب�سيا�سة البنك.

قيا�ص واإدارة خماطر ال�سوق تبعا ً ملتطلبات معيار بازل  IIومقررات بازل III

ا�ستنادا ً الأف�سل املمار�سات فى اإدارة خماطر ال�سوق وخماطر ال�سيولة يقوم البنك باتباع �سيا�سة الإدارة هذه املخاطر واملعتمدة من قبل جمل�ص اإدارته وذلك من خالل االعتماد على عدة
منهجيات واأ�ساليب ومناذج لقيا�ص وتقييم ومراقبة هذه املخاطر ب�سورة م�ستمرة ،باالإ�سافة اإلى تقدير راأ�ص املال املطلوب مقابل خماطر ال�سوق وغريها تطبيقا ً لتعليمات البنك املركزي االأردين
واملتعلقة بتطبيق معيار بازل  ،IIواالأخذ باالعتبار اأهم التقنيات واملمار�سات املطروحة �سمن مقررات بازل .III
االحتياطيات النقدية لدى �سلطات الرقابة امل�رشفية

يحتفظ البنك باحتياطي نقدي اإلزامي لدى �سلطات الرقابة امل�رشفية يبلغ 728ر323ر 77دينار.
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الق�ائم املالية امل�حدة
اأول :يلخ�س اجلدول اأدناه ت�زيع املطل�بات (غري خم�ص�مة) على اأ�صا�س الفرتة املتبقية لال�صتحقاق التعاقدي بتاريخ الق�ائم املالية:

- 2012
املطل�بات
ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

ودائع عمالء

تاأمينات نقدية

اأموال مقرت�سة

خم�س�سات متنوعة
خم�س�ص �رشيبة الدخل

مطلوبات �رشيبية موؤجلة

مطلوبات اأخرى
جمم�ع املطل�بات

جمم�ع امل�ج�دات
(ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)

اأقل من �سهر واحد

من �سهر اإلى 3
�سهور

من � 3سهور اإلى 6
�سهور

من � 6سهور
اإلى �سنة

من �سنة اإلى 3
�سنوات

اأكرث من � 3سنوات

بدون ا�ستحقاق

املجموع

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

دينـــار

478ر668ر98

806ر885ر642

103ر716ر234

261ر580ر207

515ر584ر148

017ر247ر176

-

340ر193ر96

679ر32

394ر133ر12

625ر926ر31

298ر334ر4

438ر133ر67

-

000ر75

-

827ر899ر11

545ر846ر4

568ر243ر6

-

-

697ر080ر4
845ر715

991ر494ر15

مطلوبات اأخرى
جمم�ع املطل�بات

جمم�ع امل�ج�دات
(ح�سب ا�ستحقاقاتها املتوقعة)
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-

493ر818ر11

463ر012ر2
121ر471

463ر012ر2
323ر053ر32

940ر064ر23

157ر114ر858

624ر362ر245

232ر411ر243

659ر507ر194

934ر765ر207

016ر375ر846

683ر202ر149

690ر096ر98

314ر833ر121

392ر352ر339

807ر589ر116

912ر885ر352

814ر335ر024ر2

تاأمينات نقدية

مطلوبات �رشيبية موؤجلة

074ر631ر6

647ر377ر3

915ر545ر1

896ر754ر1

679ر777ر2

-

370ر389ر42

431ر431ر80

726ر627ر10

اأموال مقرت�سة

658ر310

236ر664

446ر290ر1

495ر287ر7

813ر549ر1

774ر753ر211

584ر483ر2

818ر293ر163

خم�س�سات متنوعة
خم�س�ص �رشيبة الدخل

032ر370ر3

867ر755ر7

613ر313ر6

660ر898ر11

501ر970ر8

-

621ر076ر832ر1

- 2011
املطل�بات
ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

ودائع عمالء

078ر302

-

-

-

-

-

556ر970ر98

702ر013ر410ر1

-

598ر406ر730

908ر185ر228

693ر718ر2

679ر32

574ر988

000ر340ر3

268ر388ر14

200ر924ر2

-

274ر801ر129

789ر204ر90

154ر108ر203

-

700ر470ر5

173ر991ر19

625ر861ر68

-

070ر401ر10

590ر798ر1

323ر082ر7

-

-

801ر977ر6

686ر620ر5

726ر308

793ر013ر1

740ر625ر3

124ر155ر2

-

-

425ر307ر7

-

-

785ر625ر5
305ر740

454ر986ر1

192ر836ر12
029ر715ر6

572ر973

290ر043ر9

970ر036ر2

055ر824ر1

-

-

-

355ر270ر2
788ر233

243ر601ر170

723ر706ر381ر1

994ر034ر48

556ر695ر102
397ر803ر11

983ر621ر22

355ر270ر2
001ر187ر25

677ر763ر925

253ر077ر235

748ر969ر155

623ر826ر105

868ر013ر258

940ر765ر81

143ر504ر2

252ر921ر764ر1

045ر762ر893

246ر024ر148

442ر991ر117

931ر309ر137

460ر343ر249

129ر078ر126

008ر854ر267

261ر363ر940ر1

الق�ائم املالية امل�حدة
ثانياً :يلخ�س اجلدول اأدناه ا�صتحقاقات امل�صتقات املالية على اأ�صا�س الفرتة املتبقية لال�صتحقاق التعاقدي من تاريخ البيانات املالية:
امل�ستقات املالية التي يتم ت�سويتها بال�سايف (على اأ�سا�ص التقا�ص) وت�سمل عقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة:
حتى �سهر واحد

من �سهر حتى � 3سهور

دينـــار

دينـــار

 31كان�ن الأول - 2012
امل�ستقات للتحوط:

 -م�ستقات الفوائد

 م�ستقات العمالت 31كانون الأول - 2011
امل�ستقات للتحوط:

 -م�ستقات الفوائد

ثالثا ً :بن�د خارج قائمة املركز املايل:
- 2012

العتمادات والقبولت ال�سادرة
الكفالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
املجموع
- 2011

العتمادات والقبولت ال�سادرة
الكفالت
ال�سقوف غري امل�ستغلة
املجموع

-

-

-

-

000ر709

-

000ر709

لغاية �سنة
دينــــار

638ر607ر52
344ر513ر40
548ر504ر83

000ر709
000ر926ر9

-

-

-

دينـــار

دينـــار

دينـــار

-

-

من � 6سهور حتى
�سنة

من �سنة حتى � 3سنوات

املجموع

دينــــار

304ر264ر29
514ر188ر15

-

000ر635ر10

000ر635ر10

000ر709

000ر418ر1

000ر709

من �سنة اإلى � 5سنوات

000ر709
000ر926ر9

اأكرث من � 5سنوات
898

-

دينــــار

000ر418ر1

املجموع
دينــــار

942ر871ر81
756ر702ر55
548ر504ر83

530ر625ر176

818ر452ر44

898

246ر079ر221

116ر957ر53
523ر301ر48

867ر707ر5
753ر104ر3

898

983ر664ر59
174ر407ر51

847ر833ر181

620ر812ر8

898

365ر647ر190

208ر575ر79

-

-
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208ر575ر79

الق�ائم املالية امل�حدة
خماطر الت�صغيل

تعرف خماطر الت�سغيل على اأنها خماطر اخل�سارة الناجتة عن عدم كفاءة اأو خلل يف العمليات الداخلية ،االأ�سخا�ص ،االأنظمة اأو تلك التي قد تن�ساأ نتيجة اأحداث خارجية.

اإطار عمل اإدارة خماطر الت�سغيل:

اإن اإدارة خماطر الت�سغيل م�سوؤولية كل موظف وعلى كافة امل�ستويات يف البنك من خالل التطبيق ال�سليم لالإجراءات الداخلية التي من �ساأنها حتجيم تلك املخاطر التي يتم التعر�ص لها
خالل العمليات اليومية.
وللحر�ص واالهتمام من قبل اإدارة البنك يف تطوير اأنظمة ال�سبط والرقابة ب�سكل م�ستمر ،يتم تنفيذ االإطار العام الإدارة خماطر الت�سغيل من قبل كادر متخ�س�ص يهدف اإلى ت�سهيل ودعم
كافة اإدارات البنك للقيام مبهامهم يف اإدارة تلك املخاطر.
يقوم البنك بتطبيق عدة منهجيات لقيا�ص خماطر الت�سغيل تهدف للتعرف على املخاطر التي قد يتعر�ص لها البنك وتقييمها وذلك لغايات اتخاذ االإجراءات الرقابية املنا�سبة والتي من
�ساأنها ت�سهيل عملية اتخاذ القرار يف حتجيم تلك املخاطر ،من اأهمها التقييم الذاتي للمخاطر واالإجراءات الرقابية ،جمع ومراجعة بيانات اخل�سائر الفعلية واملحتملة الناجتة عن العمليات
امل�ستمرة ،مراقبة ومتابعة موؤ�رشات اخلطر الرئي�سية لتطوير الرقابة وجتنب حدوث خ�سائر يف امل�ستقبل.

خماطر المتثال

هي املخاطر التي تتمثل يف العقوبات القانونية اأو اخل�سائر املالية اأو خماطر ال�سمعة التي قد يتعر�ص لها البنك نتيجة عدم امتثال البنك للقوانني واالأنظمة والتعليمات وقواعد ال�سلوك اأو
املعايري واملمار�سات امل�رشفية ال�سليمة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية.

ا�ستنادا ً اإلى تعليمات البنك املركزي الأردين ومتا�سيا ً مع التوجهات وامل�ستجدات العاملية وتعليمات بازل وبهدف التاأكد من امتثال البنك و�سيا�ساته الداخلية جلميع القوانني والأنظمة
والتعليمات وقواعد ال�سلوك واملعايري واملمار�سات امل�رشفية ال�سليمة ال�سادرة عن اجلهات الرقابية املحلية والدولية ،فقد مت اإ�سدار �سيا�سة امتثال ومكافحة غ�سل اأموال معتمدة من قبل
جمل�ض الإدارة ،كما مت هيكلة اإدارة المتثال ومكافحة غ�سل الأموال با�ستحداث دائرة رقابة امتثال ودائرة مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الرهاب تعمل على مراقبة امتثال البنك للقوانني
واالأنظمة والتعليمات ال�سادرة عن اجلهات الرقابية واأف�سل املمار�سات واملعايري امل�رشفية من خالل برامج واإجراءات عمل تعتمد مبداأ الرقابة امل�ستند اإلى املخاطر Risk Based Approach
ومن اأهم اأهداف دائرة رقابة االمتثال:
• حتديد وتقييم واإدارة خماطر عدم االمتثال.

• ت�سنيف واإتاحة ملفات القوانني والتعليمات التي حتكم طبيعة عمل ون�ساط اإدارات ودوائر البنك املختلفة �سمن قاعدة بيانات على موقع البنك الداخلي وحتديثها با�ستمرار باأية
م�ستجدات قانونية اأو رقابية مل�ساعدة االإدارة التنفيذية يف البنك باإدارة خماطر االمتثال اخلا�سة بها.
• تقدمي الن�سح واالإر�ساد الإدارة البنك فيما يتعلق باالمتثال للقوانني والتعليمات.

• مراقبة خماطر عدم االمتثال من خالل قاعدة بيانات تت�سمن كافة القوانني والتعليمات ال�سادرة عن اجلهات الرقابية والر�سمية املحلية والدولية للبنك حتدث وتعدل وفق اآخر امل�ستجدات
الرقابية والت�رسيعية الواجب المتثال لها.

• رفع التقارير عن مدى وم�ستوى امتثال البنك وفروعه اخلارجية مبا�رسة اإلى جلنة التدقيق والمتثال املنبثقة عن جمل�ض الإدارة.

• تقييم ومراجعة كافة املنتجات امل�رسفية القائمة واجلديدة و�سيا�سات البنك واإجراءاته الداخلية للتاأكد من توافقها والقوانني والتعليمات اأعاله.

وفيما يتعلق بعمليات مكافحة غ�سل الأموال مت اأي�سا ً ا�ستحداث واإعادة هيكلة دائرة مكافحة غ�سل اأموال م�ستقلة �سمن اإدارة المتثال ومكافحة غ�سل الأموال ورفدها بالكوادر الب�رسية
املوؤهلة واملدربة ،واالأنظمة االآلية تعمل وفق �سيا�سات واإجراءات عمل معتمدة من قبل جمل�ص االإدارة تتوافق وقانون غ�سل االأموال رقم  46ل�سنة  2007وتعديالته وتعليمات مكافحة غ�سل
الأموال ومتويل الإرهاب رقم  51ل�سنة  2010ال�سادرة عن البنك املركزي االأردين واأف�سل املمار�سات الدولية بهذا اخل�سو�ص ،للحد من خماطر هذه العمليات بهدف حتديد اإجراءات التعامل مع
العمليات املالية واتخاذ اإجراءات العناية الواجبة ملعرفة العمالء املتعامل اأو املزمع التعامل معهم والتاأكد من �سفتهم ال�سخ�سية والقانونية وو�سعهم القانوين وامل�ستفيد احلقيقي،
واال�ستمرار يف االإحاطة والعلم بعمليات العمالء امل�رشفية طوال فرتة تعاملهم مع البنك .ومن اأهم اأهداف دائرة مكافحة غ�سل االأموال:
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• التاأكد من التزام البنك ب�سيا�سات واإجراءات العمل اخلا�سة مبكافحة غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب املقرة ر�سمياً.

• التاأكد من التزام البنك بالقوانني والتعليمات ال�سادرة عن اجلهات الر�سمية.

• منع وحماية ا�سم و�سمعة البنك من التورط بعمليات غ�سل االأموال ومتويل االإرهاب.
• منع ا�ستخدام خدمات ومنتجات البنك يف عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

• امل�ساهمة يف اجلهود املحلية والدولية ملكافحة عمليات غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب.

• حماية البنك وموظفيه من التعر�ص اإلى خماطر غ�سل االأموال والتي توؤدي اإلى خ�سائر مالية وعقوبات جنائية واإدارية ومدنية.
( )43التحليل القطاعي

اأ -معل�مات عن قطاعات اأعمال البنك:

يتم تنظيم البنك الأغرا�ص اإدارية بحيث يتم قيا�ص القطاعات وفقا ً للتقارير التي يتم ا�ستعمالها من قبل املدير التنفيذي و�سانع القرار الرئي�سي لدى البنك وذلك من خالل قطاعات االأعمال
الرئي�سية التالية:
 -ح�سابات االأفراد :ي�سمل متابعة ودائع العمالء االأفراد ومنحهم القرو�ص والديون والبطاقات االئتمانية وخدمات اأخرى.

 -ح�سابات املوؤ�س�سات :ي�سمل متابعة الودائع والقرو�ص والديون املمنوحة للعمالء واخلدمات امل�رشفية االأخرى اخلا�سة بالعمالء من املوؤ�س�سات.

 اخلزينة :ي�سمل هذا القطاع تقدمي خدمات التداول واخلزينة واإدارة اأموال البنك واال�ستثمارات.فيما يلي معلومات عن قطاعات اأعمال البنك:

اإجمايل الإيرادات

خم�س�ص تدين الت�سهيالت االئتمانية

خم�س�ص تدين موجودات بالكلفة املطفاأة

نتائج اأعمال القطاع
م�ساريف غري موزعة

الأفراد
دينـــار
492ر685ر86

املوؤ�س�سات
دينـــار
202ر549ر28

اخلزينة وال�ستثمارات
دينـــار
448ر857ر36

اأخــرى
دينـــار
039ر703

2012
دينـــار
181ر795ر152

2011
دينـــار
389ر887ر145

449ر168ر2
-

957ر204ر1
-

-

-

406ر373ر3
-

073ر707ر1
800ر141

953ر325ر63

799ر022ر20

001ر064ر27

039ر703

الربح قبل ال�رشائب
�رسيبة الدخل

معل�مات اأخرى

اإجمايل مطلوبات القطاع

792ر115ر111

579ر368ر113

376ر352ر50
202ر066ر15

595ر924ر50
181ر328ر14

416ر763ر60

174ر286ر35

ربح ال�سنة

اإجمايل موجودات القطاع

املجموع

227ر582ر663

491ر176ر757

572ر754ر343

328ر791ر355

305ر147ر940
482ر194ر603

710ر851ر76

756ر936ر66

م�ساريف راأ�سمالية

814ر335ر024ر2
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414ر596ر36

261ر363ر940ر1

057ر099ر783ر1

908ر792ر716ر1

997ر778ر6

119ر525ر8

960ر492ر7

ال�ستهالكات والإطفاءات

984ر443ر62

801ر519ر7
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معل�مات الت�زيع اجلغرايف

ميثل هذا االإي�ساح التوزيع اجلغرايف الأعمال البنك ،ميار�ص البنك ن�ساطاته ب�سكل رئي�سي يف اململكة التي متثل االأعمال املحلية وكذلك ميار�ص البنك ن�ساطات يف فل�سطني.

فيما يلي توزيع اإيرادات وموجودات البنك وم�ساريفه الراأ�سمالية ح�سب القطاع اجلغرايف:
2012

اإجمايل الإيرادات

جمموع املوجودات

امل�رسوفات الراأ�سمالية

داخل اململكة

2011

2012

خارج اململكة

2011

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

دينـــــار

018ر269ر587ر1

439ر364ر495ر1

796ر066ر437

822ر998ر444

021ر563ر131
776ر551ر5

467ر627ر118
756ر308ر5

160ر232ر21
221ر227ر1

922ر259ر27
363ر216ر3

2012

دينـــــار

181ر795ر152

814ر335ر024ر2

997ر778ر6

املجموع

2011

دينـــــار

389ر887ر145

261ر363ر940ر1

119ر525ر8

( )44اإدارة راأ�س املال

يحافظ البنك على راأ�سمال منا�سب ملواجهة املخاطر التي تالزم اأن�سطته املختلفة .تتم مراقبة مدى كفاية راأ�ص املال من خالل الن�سب ال�سادرة مبوجب مقررات بازل الدولية والتي مت تبنيها
من خالل البنك املركزي الأردين.
ح�سب تعليمات البنك املركزي االأردين رقم ( )2010/52يكون احلد الأدنى لراأ�ص املال املدفوع للبنوك االأردنية  100مليون دينار قبل نهاية عام  ،2011كما تن�ض تعليمات البنك املركزي الأردين اأن
يكون احلد الأدنى لن�سبة حقوق امل�ساهمني اإلى اإجمايل املوجودات (.)%6

يلتزم البنك منذ تاأ�سي�سه باملحافظة على معدلت تفوق احلد الأدنى ملتطلبات كفاية راأ�ص املال والبالغة  %12ح�سب تعليمات البنك املركزي االأردين ( %8ح�سب جلنة بازل الدولية) ،كما يراعي
كافة الن�سب املتعلقة بالرتكزات االئتمانية والتي ت�ستخدم راأ�ص املال التنظيمي كموؤ�رش لتلك الرتكزات.

يقوم البنك باإدارة هيكلة راأ�ض املال واإجراء التعديالت الالزمة عليها يف �سوء تغريات ظروف العمل .هذا ومل يقم البنك باأية تعديالت على الأهداف وال�سيا�سات والإجراءات املتعلقة بهيكلة
راأ�ض املال خالل ال�سنة احلالية وال�سنة ال�سابقة.
و�صف ملا يتم اعتباره كراأ�صمال

ح�سب تعليمات البنك املركزي الأردين ،يتكون راأ�ض املال التنظيمي من راأ�ض املال االأ�سا�سي والذي ي�سمل راأ�ص املال املدفوع ،عالوة االإ�سدار ،االحتياطيات املعلنة ،االأرباح املدورة (مبا فيه اأرباح
تقييم املوجودات املالية غري املتحققة بن�سبة ال تزيد عن  %45اإذا كانت موجبة وتطرح بالكامل اإذا كانت �سالبة) ،حقوق االأقلية ،مطروحا ً منه خ�سائر الفرتة ،ال�سهرة ،كلفة اأ�سهم اخلزينة
والنق�ص يف املخ�س�سات املطلوبة ،املوجودات ال�رشيبية املوؤجلة اإ�سافة اإلى اأي مبالغ قد تطلب القوانني حظر الت�رشف بها .البند الثاين من راأ�ض املال التنظيمي هو راأ�ض املال الإ�سايف والذي
ي�سمل كل من االحتياطيات غري املعلنة ،القرو�ص امل�ساندة ،فروقات ترجمة العمالت الأجنبية ،احتياطي املخاطر امل�رسفية ،الأدوات ذات ال�سفة امل�سرتكة بني راأ�ص املال والدين احتياطي القيمة
العادلة وبن�سبة ل تزيد عن  %45منه اإذا كان موجبا ً ويطرح بالكامل اإذا كان �سالباً .البند الثالث من راأ�ص املال التنظيمي هو راأ�ص املال امل�ساعد والذي ي�ستخدم ملواجهة خماطر ال�سوق .يطرح
من راأ�ض املال التنظيمي م�ساهمات البنك يف روؤو�ص اأموال البنوك واال�ستثمارات يف ال�رشكات املالية التابعة اإذا مل يتم دجمها ،كما يطرح منه م�ساهمات البنك يف �رشكات التاأمني وبكامل
قيمة امل�ساهمة ،بالإ�سافة اإلى مبلغ التجاوز يف ال�ستثمارات يف ال�رسكات الأخرى التي تتجاوز ن�سبته  %10من راأ�سمال البنك املكتتب به على م�ستوى اال�ستثمارات االإفرادية و %50من راأ�سمال
البنك املكتتب به على امل�ستوى الإجمايل.
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يتم احت�ساب ن�سبة كفاية راأ�ص املال وفقا ً لتعليمات البنك املركزي االأردين امل�ستندة ملقررات جلنة بازل ،وفيما يلي ن�سبة كفاية راأ�ص املال مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة:
2012

دينـــــار

بن�د راأ�س املال الأ�صا�صي

راأ�ص املال املكتتب به (املدفوع)
الحتياطي القانوين

195ر947ر42

احتياطي التقلبات الدورية

382ر222ر3

الحتياطي الختياري

الأرباح املدورة
يطرح:

ا�ستثمارات يف روؤو�ص اأموال البنك وال�رشكات املالية االأخرى*
موجودات م�ستملكة اأكرث من � 4سنوات

جمم�ع بن�د راأ�س املال الأ�صا�صي
بن�د راأ�س املال الإ�صايف
احتياطي القيمة العادلة

000ر000ر100
613ر321ر1

613ر321ر1

248ر146

943ر15

368ر002ر185
603ر388ر1

823ر732ر1

ا�ستثمارات يف روؤو�ص اأموال البنوك وال�رشكات املالية االأخرى*

248ر146

جمم�ع راأ�س املال التنظيمي

723ر994ر196

ن�صبة كفاية راأ�س املال ()%
ن�صبة راأ�س املال الأ�صا�صي
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000ر150ر10

943ر15

880ر866ر11

018ر285ر185

143ر553ر319ر1

462ر897ر234ر1

02ر14

04ر14

93ر14

* ح�سب تعليمات بازل  IIيتم طرح  %50من قيمة اال�ستثمار يف بنوك و�رشكات تابعة من راأ�ص املال االأ�سا�سي و %50من راأ�ص املال االإ�سايف.

145ر749ر4
805ر213ر6

138ر418ر173

355ر942ر11

جمم�ع امل�ج�دات املرجحة باملخاطر

759ر318ر2

798ر351ر54

احتياطي خماطر م�رشفية عامة

جمموع بنود راأ�ض املال الإ�سايف

106ر749ر37

553ر007ر43

000ر700ر10

يطرح:

دينـــــار
000ر000ر100

491ر380ر9
881ر313ر7

موجودات غري ملمو�سة

2011

00ر15
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( )45حتليل ا�صتحقاقات امل�ج�دات واملطل�بات

يبني اجلدول التايل حتليل املوجودات واملطلوبات وفقا ً للفرتة املتوقعة ال�سرتدادها اأو ت�سويتها
- 2012
امل�ج�دات:

نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رسة
موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات ومعدات

موجودات غري ملمو�سة

موجودات �رشيبية موؤجلة

موجودات اأخرى
جمم�ع امل�ج�دات

املطل�بات:
ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

ودائع عمالء

اأكرث من �سنة

لغاية �سنة
دينـــار

174ر280ر211

760ر873ر189
000ر500ر18

897ر746ر26

505ر593ر26

486ر113ر254

328ر737ر118
701ر021ر40

422ر660ر3

941ر601ر3

380ر435
023ر738ر16

دينــار

-

-

-

245ر111

-

313ر223ر753

املجموع
دينـار

174ر280ر211

760ر873ر189
000ر500ر18

142ر858ر26

505ر593ر26

799ر336ر007ر1

114ر944ر239

442ر681ر385

997ر934ر30

419ر595ر34

007ر769ر17

380ر435
030ر507ر34

581ر338ر68

940ر711ر3

282ر360ر108

881ر313ر7

617ر302ر910

197ر033ر114ر1

814ر335ر024ر2

619ر758ر98

-

619ر758ر98

207ر067ر179ر1

002ر258ر221

209ر325ر400ر1

301ر614ر136

923ر327ر36

224ر942ر172

خم�س�ص �رشيبة الدخل
مطلوبات �رشيبية موؤجلة

372ر821ر16

568ر243ر6

940ر064ر23

جمم�ع املطل�بات
ال�صايف

968ر360ر485ر1

089ر738ر297

057ر099ر783ر1

تاأمينات نقدية

اأموال مقرت�سة

خم�س�سات متنوعة

مطلوبات اأخرى
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074ر435ر21
185ر981ر2

463ر012ر2
747ر670ر27

(351ر058ر)575

713ر538ر20
308ر837ر8

575ر532ر4

108ر295ر816

787ر973ر41

493ر818ر11
463ر012ر2
322ر203ر32

757ر236ر241
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- 2011
امل�ج�دات:

نقد واأر�سدة لدى بنوك مركزية

اأر�سدة لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

اإيداعات لدى بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل االآخر
ت�سهيالت ائتمانية مبا�رسة
موجودات مالية بالكلفة املطفاأة
موجودات مالية مرهونة
ممتلكات ومعدات
موجودات غري ملمو�سة

موجودات اأخرى
جمم�ع امل�ج�دات

املطل�بات:
ودائع بنوك وموؤ�س�سات م�رشفية

ودائع عمالء

تاأمينات نقدية

اأموال مقرت�سة
خم�س�سات متنوعة

خم�س�ص �رشيبة الدخل

مطلوبات �رشيبية موؤجلة
مطلوبات اأخرى
جمم�ع املطل�بات

ال�صايف

اأكرث من �سنة

لغاية �سنة

دينــار

دينـــار

-

099ر887ر131

-

970ر130ر287

-

000ر500ر3

456ر640ر24

213ر910ر25

دينـار

099ر887ر131
970ر130ر287
000ر500ر3

-

456ر640ر24

927ر794ر716

993ر589ر947

-

000ر000ر3

-

066ر795ر230

املجموع

213ر910ر25

773ر905ر212

553ر432ر224

544ر645ر5

069ر810ر30

613ر455ر36

965ر279ر945

296ر083ر995

261ر363ر940ر1

471ر128ر163

000ر000ر7

471ر128ر170

000ر000ر3

696ر318ر5
051ر727ر17

109ر895
735ر969ر18

326ر338ر437

805ر213ر6
786ر696ر36

891ر509ر231ر1

474ر624ر143

365ر134ر375ر1

301ر896ر10

923ر327ر51

224ر224ر62

660ر539ر15

323ر082ر7

983ر621ر22

514ر814ر474ر1

394ر978ر241

048ر394ر21

064ر029ر26

999ر751ر8

398ر051ر3

627ر797ر2

355ر270ر2
374ر389ر22

902ر104ر753

(549ر534ر)529
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112ر423ر47

397ر803ر11
355ر270ر2
001ر187ر25

908ر792ر716ر1
353ر570ر223

الق�ائم املالية امل�حدة
( )46ح�صابات مدارة ل�صالح العمالء

بلغت احل�سابات املدارة ل�سالح العمالء وعلى م�سوؤوليتهم اخلا�سة مبلغ 490ر527ر 2دينار كما يف  31كانون الأول  2012مقابل مبلغ 196ر547ر 2دينار كما يف  31كانون الأول  2011ول يتم
اإظهار هذه احل�سابات �سمن موجودات ومطلوبات البنك يف البيانات املالية.

( )47ارتباطات والتزامات حمتملة
اأ -ارتباطات والتزامات ائتمانية:

2012

دينـــــار

2011

دينـــــار

اعتمادات:
واردة

284ر031ر253

834ر135ر114

قبولت

970ر799

350ر282ر4

�سادرة

كفالت:
 -دفع

 -ح�سن تنفيذ

 اأخرى�سقوف ت�سهيالت ائتمانية مبا�رشة غري م�ستغلة

ب -التزامات تعاقدية:

عقود �رشاء ممتلكات ومعدات

972ر071ر81

633ر382ر55

911ر662ر16

141ر682ر16

125ر457ر21
548ر504ر83

081ر222ر23
208ر575ر79

720ر582ر17

530ر110ر474

2012

دينـــــار
292ر325ر1

952ر502ر11

199ر783ر304

2011

دينـــــار
911ر951ر1

* تبلغ قيمة الإيجارات ال�سنوية ملبنى البنك الرئي�سي والفروع 962ر025ر 3دينار كما بتاريخ  31كانون اأول  2012و369ر856ر 2دينار كما بتاريخ  31كانون الأول .2011
( )48الق�صايا املقامة على البنك

بلغت قيمة الق�سايا املقامة على البنك وذلك �سمن الن�ساط الطبيعي مبلغ 722ر583ر 24دينار و746ر330ر 38دينار كما يف  31كانون الأول  2012و 31كانون الأول  2011على التوايل .بلغ
ر�سيد املخ�س�سات ملواجهة الق�سايا املقامة على البنك مبلغ 415ر343ر 5دينار و378ر394ر 5دينار كما يف  31كانون الأول  2012و 31كانون الأول  2011على التوايل.
ويف تقدير اإدارة وحمامي البنك فاإنه لن يرتتب على البنك اأية التزامات لقاء هذه الق�سايا با�ستثناء ما مت تخ�سي�سه ملواجهة تلك الق�سايا.
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( )49معايري التقارير املالية الدولية والتف�صريات اجلديدة

فيما يلي املعايري والتف�سريات والتعديالت التي مت اإ�سدارها ومل ت�سبح �سارية املفعول حتى تاريخ اإ�سدار القوائم املالية للبنك .ينوي البنك تطبيق هذه املعايري والتف�سريات والتعديالت عندما
ت�سبح �سارية املفعول:

معيار املحا�صبة الدويل رقم ( )1عر�س الق�ائم املالية (عر�س بن�د الدخل ال�صامل الآخر) – تعديالت

اإن التعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )1تغري طريقة جتميع البنود الظاهرة يف الدخل ال�سامل االآخر .يتم اإظهار البنود التي من املمكن اإعادة ت�سنيفها يف امل�ستقبل اإلى االأرباح
واخل�سائر (على �سبيل املثال� :سايف الربح الناجت عن التحوط لال�ستثمارات ،فروقات التحويل الناجتة عن ترجمة العمليات اخلارجية� ،سايف احلركة على حتوطات التدفقات النقدية) ب�سكل
منف�سل عن البنود التي لن يتم اإعادة ت�سنيفها (على �سبيل املثال الربح اأو اخل�سارة االإكتوارية من خطط املنافع املحددة واإعادة تقييم االأرا�سي واملباين) .اإن تاأثري هذه التعديالت �سوف يكون
على طريقة العر�ص فقط ولي�ص له تاأثري على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول متوز .2012

معيار املحا�صبة الدويل رقم ( )19منافع امل�ظفني (مراجع)

قام جمل�ص معايري املحا�سبة الدولية باإ�سدار عدة تعديالت على معيار املحا�سبة الدويل رقم ( .)19ترتاوح هذه التعديالت بني تعديالت اأ�سا�سية مثل اإزالة اآلية النطاق ومفهوم العوائد املتوقعة
على موجودات اخلطة ،اإلى تو�سيحات ب�سيطة واإعادة �سياغة.
ال يتوقع البنك اأن يكون لهذه التعديالت اأي اأثر على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك ،حيث ال توجد لدى البنك خطط منافع موظفني
ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين .2013

معيار املحا�صبة الدويل رقم ( )27الق�ائم املالية املنف�صلة (كما متت مراجعته خالل عام )2011

نتيجة الإ�سدار املعايري اجلديدة (معيار التقارير املالية الدويل رقم  10ومعيار التقارير املالية الدويل رقم  ،)12ينح�رش ما تبقى من معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27يف طريقة املحا�سبة عن
ال�رشكات التابعة وال�رشكات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة وال�رشكات احلليفة يف القوائم املالية املنف�سلة .اإن البنك ال يقوم باإ�سدار قوائم مالية منف�سلة ،ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات
املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين .2013

معيار املحا�صبة الدويل رقم ( )28ال�صتثمار يف ال�رصكات احلليفة وامل�صاريع امل�صرتكة (كما متت مراجعته خالل عام )2011

نتيجة الإ�سدار املعايري اجلديدة (معيار التقارير املالية الدويل رقم  – 11االتفاقيات امل�سرتكة ومعيار التقارير املالية الدويل رقم  – 12االإف�ساح عن احل�س�ص يف املن�ساآت االأخرى) ،فقد متت اإعادة
ت�سمية معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )28معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )28اال�ستثمار يف ال�رشكات احلليفة وامل�ساريع امل�سرتكة) ويو�سح كيفية تطبيق طريقة حقوق امللكية على اال�ستثمار
يف امل�ساريع امل�سرتكة باالإ�سافة اإلى ال�رشكات احلليفة .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين .2013

معيار املحا�صبة الدويل رقم ( )32تقا�س امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية (تعديل)

تو�سح هذه التعديالت معنى «لديه حاليا ً حق قانوين ملزم باإجراء التقا�ص» ،تو�سح التعديالت اأي�سا ً تطبيق اآلية التقا�ص الأنظمة الت�سوية ح�سب معيار املحا�سبية الدويل رقم ( 32على �سبيل
املثال  -اأنظمة الت�سوية املركزية) والتي تطبق اآليات الت�سوية االإجمالية التي ال حتدث جميعا ً بنف�ص الوقت .ال يتوقع اأن توؤثر هذه التعديالت على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك .ينبغي تطبيق
هذه التعديالت للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين .2014
معيار التقارير املالية الدولية رقم ( )7الإف�صاحات – تقا�س امل�ج�دات املالية واملطل�بات املالية (تعديل)

تتطلب هذه التعديالت اأن تقوم املن�ساأة باالإف�ساح عن املعلومات املتعلقة بحقها بالتقا�ص والرتتيبات املتعلقة بذلك (على �سبيل املثال اتفاقيات ال�سمانات)� .سوف تزود االإف�ساحات
م�ستخدمي القوائم املالية مبعلومات مفيدة يف تقدير اأثر اتفاقيات ت�سوية املوجودات واملطلوبات بال�سايف على املركز املايل للمن�ساأه .اإن االإف�ساحات اجلديدة مطلوبة جلميع االأدوات املالية
املعرتف بها والتي يتم تقا�سها مبوجب معيار املحا�سبة الدويل ( )32االأدوات املالية :العر�ص

تنطبق هذه االإف�ساحات اأي�سا ً على االأدوات املالية املعرتف بها واخلا�سعة التفاقيات ملزمة لت�سوية االأدوات املالية بال�سايف اأو اتفاقيات م�سابهة ،بغ�ص النظر عما اإذا كان التقا�ص �سيتم وفقا ً
ملعيار املحا�سبية الدويل رقم .32
لن ينتج عن تطبيق هذا املعيار اأثر على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك .ينبغي تطبيق هذا التعديل للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين .2013
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معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10الق�ائم املالية امل�حدة

اإن معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10يحل حمل جزء من معيار املحا�سبة الدويل رقم ( 27القوائم املالية املوحدة واملنف�سلة) والذي يعالج حما�سبة القوائم املالية املوحدة .يت�سمن هذا
املعيار كذلك التف�سري  - 12توحيد القوائم املالية للمن�ساآت ذات الغر�ص اخلا�ص .يقدم هذا املعيار منوذج �سيطرة واحد يطبق على جميع املن�ساآت مبا يف ذلك املن�ساآت ذات الغر�ص اخلا�ص .يقدم
هذا املعيار منوذج �سيطرة واحد يطبق على جميع املن�ساآت مبا يف ذلك املن�ساآت ذات الغر�ص اخلا�ص .اإن التغيريات التي يقدمها معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )10تتطلب من االإدارة القيام
باجتهادات جوهرية لتحديد املن�ساآت التي تقع حتت �سيطرتها ،وبالتايل يتطلب توحيد قوائمها املالية مع القوائم املالية لل�رشكة االأم ،مقارنة مع متطلبات معيار املحا�سبة الدويل رقم (.)28
بناءً على التحليل املبدئي ،فاإن معيار التقارير املالية رقم ( )10ال يتوقع اأن يوؤثر على اال�ستثمارات التي ميتلكها البنك حالياً.

ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين .2013
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )11الإتفاقيات امل�صرتكة

�سوف يحل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )11حمل معيار املحا�سبة الدويل رقم (( )31احل�س�ص يف امل�ساريع امل�سرتكة) وتف�سري رقم ( 13الوحدات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة – امل�ساهمات
غري النقدية للم�ساركني يف م�رشوع م�سرتك).
�سوف يزيل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )11خيار املحا�سبة عن امل�ساريع حتت ال�سيطرة امل�سرتكة با�ستخدام طريقة التوحيد اجلزئي� .سوف تتم املحا�سبة على الوحدات حتت ال�سيطرة
امل�سرتكة والتي ينطبق عليها تعريف امل�ساريع امل�سرتكه ،با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.

ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين .2013

ال يتوقع البنك اأي تاأثري على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك ،حيث اأن البنك يقوم حاليا ً باملحا�سبة عن هذه اال�ستثمارات با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.
معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )12الإف�صاح عن احل�ص�س يف املن�صاآت الأخرى

ي�ستمل معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )12على جميع االإف�ساحات التي كانت موجودة �سابقا ً يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )27واملتعلقة بالقوائم املالية املوحدة ،بالإ�سافة اإلى جميع
االإف�ساحات التي كانت مت�سمنة يف معيار املحا�سبة الدويل رقم ( )31ورقم ( .)28اإن هذه االإف�ساحات تتعلق بح�س�ص املن�ساأة يف ال�رشكات التابعة وال�رشكات حتت ال�سيطرة امل�سرتكة
وال�رشكات احلليفة .حيث مت اإدخال عدد من االإف�ساحات اجلديدة ولكن لن يكون لها اأثر على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول
كانون الثاين .2013

معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13قيا�س القيمة العادلة

يحدد معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13م�سدر واحد لالإر�ساد بخ�سو�ص قيا�ص جميع القيم العادلة ح�سب معايري التقارير املالية الدولية .اإن معيار التقارير املالية الدويل رقم ( )13لن يغري
متى يتطلب من املن�ساأة ا�ستخدام القيمة العادلة ،بل يوفر اإر�ساد عن كيفية قيا�ص القيمة العادلة ح�سب معايري التقارير املالية الدولية عندما تكون القيمة العادلة مطلوبة اأو م�سموح
بها� .سوف يقوم البنك بتقدير اأثر هذا املعيار على املركز املايل اأو االأداء املايل للبنك .وبناءً على التحليل املبدئي ،لن يكون هناك اأثر جوهري لتطبيق هذا املعيار .ينبغي تطبيق هذا املعيار للفرتات
املالية التي تبداأ يف اأو بعد اأول كانون الثاين .2013
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معار�ض غالريي بنك القاهرة عمان

معر�ض �أحمد نعوا�ش

معر�ض ت�شكيليون عرب

م�سابقة الإبداع ال�شبابي /الدورة الأولى

معر�ض امل�صورون الأردنيون

م�سابقة ر�سومات الأطفال /الدورة الثالثة

دليل احلاكمية امل�ؤ�ص�صية
مقدمة

يعنى بنك القاهرة عمان («البنك») بالعمل على تعزيز وتطوير احلاكمية املوؤ�س�سية املرتكزة على مبادئ العدالة ،ال�سفافية ،امل�ساءلة وامل�سوؤولية .بهدف تدعيم ثقة املودعني وامل�ساهمني
واجلهات االأخرى ذات العالقة بالبنك ومبا ي�سمن مراقبة م�ستمرة لتقيد البنك بال�سيا�سات وباحلدود املقرة وتوافقها مع اأهدافه املر�سومة ب�سكل عام .كما يلتزم البنك بتطبيق اأعلى معايري
االأداء املهنية على كافة ن�ساطاته والتي تتما�سى مع تعليمات البنك املركزي االأردين وال�سلطات الرقابية يف البلدان التي يتواجد فيها البنك واأف�سل املمار�سات الدولية ،وعليه فقد قرر جمل�ص
االإدارة («املجل�ص») تبني دليل احلاكمية املوؤ�س�سية املرفق.
جمل�س الإدارة

مهام وم�ص�ؤوليات جمل�س الإدارة

تقع على جمل�ص االإدارة م�سوؤولية االإ�رشاف على ومراقبة كافة اأعمال واأن�سطة البنك واإدارته التنفيذية ،والتاأكد من مواءمة االأن�سطة مع متطلبات البنك املركزي االأردين وكافة اجلهات الرقابية
االأخرى وذلك حـر�سا ً على م�سلحة امل�ساهمني ،املودعني وكافة اجلهات ذات العالقة.
وت�سمل مهام املجل�ص على ما يلي:

اأ -ر�سم االأهداف االإ�سرتاتيجية للبنك ومراقبة تنفيذها ،وتوجيه االإدارة التنفيذية لو�سع اخلطط لتحقيق هذه االأهداف.

ب -امل�سادقة على اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك والتاأكد من مدى فعاليتها.

ج -مراجعة املخاطر التي يتعر�ص لها البنك ،والتاأكد من قيام االإدارة التنفيذية باإدارة هذه املخاطر ب�سكل �سليم.

د -التاأكد من التزام البنك بكافة القوانني والأنظمة والتعليمات ذات العالقة.

هـ -تعيني مدير عام للبنك يتمتع بالكفاءة الفنية واخلربة امل�رسفية وتقييم اأدائه ومراقبة عملية اختياره ،كما ويتم احل�سول على موافقة املجل�ض عند تعيني بع�ض املدراء التنفيذيني والتاأكد
من توفر اخلربات املطلوبة لديهم.
ت�صكيلة املجل�س

وفقا ً لنظام البنك الأ�سا�سي ،يتكون املجل�ض من  12ع�سوا ً يتم انتخابهم من قبل الهيئة العامة للبنك ملدة اأربع �سنوات ،ويتمتع اأع�ساء املجل�ص بخربات ومهارات خمتلفة ومتنوعة تزيد
من فعالية وكفاءة املجل�ض.
يت�سمن املجل�ص من بني اأع�سائه غري التنفيذيني ثالثة اأع�ساء م�ستقلني على االأقل .ويعترب الع�سو م�ستقال ً يف حال انطبقت عليه ال�رشوط التالية:

 -اأن ل يكون قد عمل كموظف يف البنك خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية املجل�ض.

 -اأن ال تربطه باأي اإداري يف البنك قرابة حتى الدرجة الثانية.

 -اأن ل يتقا�سى اأي راتب من البنك با�ستثناء لقاء ع�سويته يف املجل�ض.

 اأن ال يكون ع�سو جمل�ص اإدارة اأو مالكا ً ل�رشكة يتعامل معها البنك با�ستثناء التعامالت الناجتة عن املعامالت االعتيادية للبنك وبنف�ص ال�رشوط التي تخ�سع لها التعامالت املماثلة وبدوناأي معاملة تف�سيلية.
 اأن ل يكون �رسيكا ً للمدقق اخلارجي اأو موظفا ً لديه خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة لتاريخ تر�سحه لع�سوية املجل�ض. -اأن ال ت�سكل م�ساهمته م�سلحة موؤثرة يف راأ�سمال البنك اأو يكون حليفا ً مل�ساهم اآخر.

من املمكن اأن ي�سم املجل�ص اأع�ساء تنفيذيني ممن ي�سغلون وظائف يف البنك ،وعلى اأن ال يزيد عددهم عن ثالثة اأع�ساء.
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رئي�س جمل�س الإدارة

اأ -من املمكن اأن يتمتع رئي�ص جمل�ص اإدارة البنك («الرئي�ص») ب�سالحيات تنفيذية.

ب -يف حال كان للرئي�ص �سالحيات تنفيذية ،يكون نائب رئي�ص املجل�ص من االأع�ساء امل�ستقلني يف جمل�ص االإدارة.

ج -يوجد ف�سل بني من�سبي رئي�ص جمل�ص االإدارة واملدير العام من خالل تعليمات كتابية مقرة من جمل�ص االإدارة تو�سح م�سوؤوليات كل منهما ،ويتم مراجعة هذه التعليمات كلما
اقت�ست احلاجة.

د -يجب اأال تربط بني رئي�ص جمل�ص االإدارة واملدير العام اأية قرابة حتى الدرجة الثالثة.

هـ -ي�سطلع الرئي�ص باإقامة عالقات فعالة بني كل من املجل�ص واالإدارة التنفيذية للبنك وبني االأع�ساء التنفيذيني واالأع�ساء غري التنفيذيني.
و -يقوم الرئي�ص بالتاأكد من و�سول املعلومات الكافية وذات العالقة اإلى اأع�ساء املجل�ص وامل�ساهمني ويف الوقت املنا�سب.

اأعمال املجل�س

اأ -يعقد جمل�ص االإدارة اجتماعات دورية ال تقل عن �ستة اجتماعات يف العام الواحد ،واأن ال ينق�سي اأكرث من �سهرين دون عقد االجتماع ملناق�سة املوا�سيع التي تعر�ص عليه من االإدارة
التنفيذية للبنك ،وللمجل�ض مناق�سة اأية اأمور اأخرى يراها �رسورية.
ب -تقوم االإدارة التنفيذية بتزويد اأع�ساء املجل�ص باملعلومات والوثائق اخلا�سة باالأمور املدرجة على جدول االأعمال قبل مدة كافية من انعقاد املجل�ص.

ج -يتم تزويد كل ع�سو من اأع�ساء جمل�ص االإدارة عند انتخابه بكتاب يو�سح حقوق الع�سو وم�سوؤولياته وواجباته ،مبا يف ذلك العمليات امل�رشفية التي تتطلب موافقة املجل�ص وفقا ً
مل�ستوى ال�سالحيات املعتمد.
د -يتم تدوين كافة مناق�سات املجل�ص ونتائج الت�سويت من قبل اأمني �رش املجل�ص يف حما�رش االجتماعات ،وتقع على اأمني ال�رش م�سوؤولية التاأكد من اإتباع اأع�ساء املجل�ص لالإجراءات
املعتمدة ،ومن نقل املعلومات بني اأع�ساء املجل�ض وجلانه والإدارة التنفيذية ،واإبالغ الأع�ساء مبواعيد اجتماعات املجل�ض.

هـ -يتخذ املجل�ص قراراته باالأغلبية املطلقة ويف حال ت�ساوي االأ�سوات يرجح القرار الذي �سوت له رئي�ص املجل�ص.

و -يتاح الأع�ساء املجل�ص وجلانه االت�سال املبا�رش مع االإدارة التنفيذية ،وميكن بناءً على طلب من رئي�ص جمل�ص االإدارة ،دعوة اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية حل�سور اجتماع جمل�ص االإدارة
وتقدمي معلومات عن اأعمال البنك.
ز -ملجل�ص االإدارة واأي من جلانه �سالحية اال�ستعانة مب�سادر خارجية وم�ست�سارين خارجيني مل�ساعدتهم يف املهام املوكلة اإليهم ،اإذا اقت�ست احلاجة ذلك.

جلان املجل�س

ينبثق عن جمل�ص االإدارة عدة جلان متخ�س�سة ،لكل منها اأهدافها و�سالحياتها اخلا�سة واملحددة وفق ميثاق خا�ص بكل جلنة والتي تعمل ب�سكل متكامل مع جمل�ص االإدارة لتحقيق اأهداف
البنك وزيادة فاعلية االأداء .حيث يعتمد البنك مبداأ ال�سفافية عند تعيني اأع�ساء هذه اللجان:
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تتكون جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية من رئي�ص املجل�ص واثنني من االأع�ساء غري التنفيذيني.

تت�سمن مهام جلنة احلاكمية املوؤ�س�سية توجيه اإعداد دليل احلاكمية املوؤ�س�سية يف البنك ومتابعة تطبيقه .كما تقوم باملراجعة امل�ستمرة للدليل والتو�سية ملجل�ص االإدارة باأية تعديالت اأو
اإ�سافات مقرتحة وكلما اقت�ست احلاجة بهدف تطوير الدليل وزيادة فعالية جمل�ص االإدارة.

جلنة التدقيق

تتكون جلنة التدقيق واالمتثال من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني على االأقل ،منهم ع�سوين من اأع�ساء املجل�ص امل�ستقلني ،ويراعي جمل�ص االإدارة اأن يكون على االأقل ع�سوين من اأع�ساء هذه
اللجنة حا�سلني على موؤهالت علمية و /اأو خربة عملية يف جماالت االإدارة املالية.

تت�سمن م�سوؤوليات جلنة التدقيق املهام الرئي�سية التالية:

 مراجعة البيانات املالية قبل عر�سها على جمل�ص االإدارة واالجتماع مع مدققي احل�سابات اخلارجيني ملناق�ستها ورفع التو�سيات حولها ملجل�ص االإدارة. -درا�سة واإقرار خطة التدقيق الداخلي ال�سنوية للبنك ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة االإجراءات املتخذة ب�ساأنها.

 التو�سية ملجل�ص االإدارة بال�سيا�سات املحا�سبية للبنك ومراجعة الق�سايا املحا�سبية ذات االأثر اجلوهري على البيانات املالية. -مراقبة اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية يف البنك والتحقق من مدى كفايتها من واقع تقارير التدقيق الداخلي واخلارجي.

 تقدمي التو�سيات للمجل�ص بخ�سو�ص تعيني ،اإنهاء عمل ،مكافاآت املدقق اخلارجي ،باالإ�سافة اإلى تقييم مو�سوعية املدقق اخلارجي مع االأخذ بعني االعتبار اأي اأعمال اأخرى قام بها خارج نطاقالتدقيق.

جتتمع اللجنة مرة كل ثالث اأ�سهر على االأقل ،ويدعى رئي�ص اإدارة التدقيق الداخلي حل�سور اجتماعاتها ،ويت�سمن ميثاقها حقها يف احل�سول على اأي معلومات من االإدارة التنفيذية ،باالإ�سافة
اإلى حقها يف ا�ستدعاء اأي موظف تنفيذي اأو ع�سو جمل�ض اإدارة حل�سور اجتماعاتها.
تقوم جلنة التدقيق باالجتماع مع املدقق اخلارجي ،املدقق الداخلي وم�سوؤويل االمتثال مرة واحدة على االأقل يف ال�سنة وبدون ح�سور االإدارة التنفيذية.

اإن م�سوؤولية جلنة التدقيق ال تغني عن م�سوؤوليات املجل�ص اأو االإدارة التنفيذية للبنك فيما يتعلق بالرقابة على كفاية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية لديه.

جلنة الرت�صيحات واملكافاآت

تتكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني ،ويكون اأغلبية االأع�ساء مبا يف ذلك رئي�ص اللجنة من اأع�ساء املجل�ص امل�ستقلني.
تت�سمن م�سوؤوليات جلنة الرت�سيحات واملكافاآت املهام التالية:

 -حتديد االأ�س�ص التي �سيتم ا�ستخدامها لتقييم فعالية جمل�ص االإدارة واللجان املنبثقة عنه.

 -حتديد االأع�ساء امل�ستقلني يف جمل�ص االإدارة.

 -التو�سية للهيئة العامة للم�ساهمني برت�سيح اأع�ساء جمل�ص االإدارة.

 -توفري معلومات الأع�ساء املجل�ص حول املوا�سيع الهامة ذات العالقة باأعمال واأن�سطة البنك.

 -التو�سية ملجل�ص االإدارة برواتب ومكافاآت املدير العام ،كما تقوم مبراجعة املكافاآت املمنوحة لباقي االإدارة التنفيذية للبنك.

 التاأكد من وجود �سيا�سة مكافاآت لدى البنك تت�سمن اأن تكون املكافاآت /الرواتب كافية ال�ستقطاب اأ�سخا�ص موؤهلني للعمل يف البنك واالحتفاظ بهم وب�سكل يتما�سى مع املكافاآت/الرواتب املمنوحة من قبل البنوك املماثلة يف ال�سوق.

جتتمع اللجنة ب�سكل دوري ،ويدعى حل�سور اجتماعاتها اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية للبنك كلما دعت ال�رشورة لذلك.
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تتكون جلنة اإدارة املخاطر من رئي�ص املجل�ص واثنني من االأع�ساء غري التنفيذيني.

تت�سمن م�سوؤوليات جلنة اإدارة املخاطر املهام التالية:

 -مراجعة اإ�سرتاتيجية اإدارة املخاطر قبل اعتمادها من جمل�ص االإدارة وتقييم فاعليتها با�ستمرار للتاأكد من ان�سجامها مع املتغريات.

 -التاأكد من توفر ال�سيا�سات واإطار عمل لإدارة املخاطر والربامج والأدوات الالزمة لذلك ،مع مراجعتها ب�سكل دوري للتاأكد من فعاليتها وتعديلها اإذا لزم الأمر.

 -االإ�رشاف على رئي�ص اإدارة املخاطر واخلطة ال�سنوية لن�ساطات االإدارة.

 -التاأكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�سبة لدى اإدارة املخاطر مبا ميكنها من اإجناز كل امل�سوؤوليات.

 -مراجعة الفر�سيات امل�ستخدمة يف مناذج قيا�ص املخاطر.

 -االإ�رشاف على تطوير قاعدة البيانات الالزمة للمخاطر.

 -مراجعة اختبارات ال�سغط امل�ستخدمة يف حتليل خماطر االئتمان وال�سوق وال�سيولة واملخاطر الت�سغيلية واملوافقة على اخلطط اخلا�سة بحاالت الطوارئ.

 -مناق�سة تقارير اإدارة املخاطر.

 -مراقبة ا�ستعدادات البنك لتطبيق متطلبات بازل  2فيما يتعلق باإدارة وقيا�ض املخاطر.

 -ا�ستالم تقارير جلنة املوجودات واملطلوبات.

 -التاأكد من وجود خطة ا�ستمرارية العمل ومن فح�سها ب�سكل دوري.

جتتمع اللجنة اأربع مرات على الأقل يف ال�سنة ،وترفع تقاريرها اإلى جمل�ض الإدارة ،ويح�رس اجتماعاتها كل من املدير العام ،نائب املدير العام لالأعمال امل�رسفية ،نائب املدير العام /املدير الإقليمي
لفروع فل�سطني ،رئي�ص االإدارة املالية ورئي�ص اإدارة املخاطر.
جلنة اال�ستثمار

تتكون جلنة اال�ستثمار من رئي�ص املجل�ص واثنني من االأع�ساء غري التنفيذيني.

تقوم اللجنة بو�سع ومراجعة ال�سيا�سة اال�ستثمارية يف البنك ،كما تقوم بدرا�سة الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة.

جتتمع اللجنة ب�سكل دوري ،ويدعى حل�سور اجتماعاتها اأي من اأع�ساء االإدارة التنفيذية للبنك كلما دعت ال�رشورة لذلك.
جلنة المتثال

تتكون جلنة االمتثال من ثالثة اأع�ساء غري تنفيذيني.

تت�سمن م�سوؤوليات جلنة االمتثال املهام الرئي�سية التالية:

 -مراجعة اإ�سرتاتيجية اإدارة االمتثال قبل اعتمادها من جمل�ص االإدارة وتقييم فاعليتها با�ستمرار للتاأكد من ان�سجامها مع املتغريات.

 -التاأكد من توفر ال�سيا�سات واإطار عمل لإدارة المتثال والربامج والأدوات الالزمة لذلك ،مع مراجعتها ب�سكل دوري للتاأكد من فعاليتها وتعديلها اإذا لزم الأمر.

 -االإ�رشاف على رئي�ص اإدارة االمتثال ومكافحة غ�سل االأموال واخلطة ال�سنوية لن�ساطات االإدارة.

 -التاأكد من توفر اخلربات واملوارد املنا�سبة لدى اإدارة االمتثال ومكافحة غ�سل االأموال مبا ميكنها من اإجناز كل امل�سوؤوليات.

 -مناق�سة تقارير اإدارة المتثال ومكافحة غ�سل الأموال.

 -ا�ستالم ومتابعة تقارير المتثال وتقارير الرقابة الداخلية التي تتعلق باإدارة المتثال.

جتتمع اللجنة مرة كل ثالثة اأ�سهر على االأقل ،ويدعى رئي�ص اإدارة االمتثال ومكافحة غ�سل االأموال حل�سور اجتماعاتها.
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التقييم ال�صن�ي

اأ -يقوم املجل�ص بعمل تقييم ذاتي الأدائه ب�سكل �سنوي لتحديد مدى قيامه وقيام اللجان املنبثقة عنه باملهام املوكلة اإليها ب�سكل فعال .تكون جلنة الرت�سيحات واملكافاآت م�سوؤولة عن
ا�ستالم التقييمات من الأع�ساء ،مراجعتها والتقدم للمجل�ض بتقرير عن نتائج التقييم ال�سنوي للمجل�ض .يقوم املجل�ض مبناق�سة هذا التقرير للعمل على زيادة فعالية اأداء املجل�ض وجلانه.
ب -تقوم جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ،وبالتعاون مع الرئي�ص بتقييم اأداء املدير العام ب�سكل �سنوي ورفع تقرير بالتقييم للمجل�ص.

ج -يقوم املجل�ص باإقرار خطط االإحالل ( )Succession Plansللمدراء التنفيذيني يف البنك وبحيث تت�سمن املوؤهالت واملتطلبات الواجب توفرها ل�ساغلي هذه الوظائف.

املعامالت مع الأطراف ذات العالقة

اأ -تنظم املعامالت مع االأطراف ذات العالقة والتي ت�سمل موظفي البنك ،اأع�ساء جمل�ص اإدارته اأو �رشكاتهم اأو االأطراف ذوي ال�سلة بهم ،مبا يف ذلك عمليات االإقرا�ص واملتاجرة امل�سرتكة مع
البنك من خالل قواعد واإجراءات متوافقة مع تعليمات البنك املركزي الأردين.

ب -يتم منح االئتمان الأع�ساء جمل�ص االإدارة اأو ل�رشكاتهم وفقا ً ل�سيا�سة وحدود ائتمان خا�سة باالأطراف ذات العالقة ،على اأن يتم عر�ص تفا�سيل ذلك املنح على جمل�ص االإدارة لالطالع عليه
ولإقراره.

ج -يتم منح االئتمان الأع�ساء املجل�ص و�رشكاتهم وفقا ً لالأ�سعار ال�سائدة ولي�ص وفقا ً ل�رشوط تف�سيلية.
د -ال ي�سارك الع�سو يف املناق�سة والت�سويت على قرار تعامل البنك معه اأو اأي من ال�رشكات التابعة له.

هـ -يتم الإف�ساح عن جميع التعامالت مع الأطراف ذات العالقة يف التقرير ال�سنوي للبنك ،كما يتم الإف�ساح عنها يف البيانات املالية ال�سنوية والدورية التي ي�سدرها البنك.

و -يتم التاأكد من اأن املعامالت مع االأطراف ذات العالقة تتم وفقا ً ل�سيا�سات وقواعد البنك من قبل دوائر البنك املعنية باأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية.
اأعمال البنك واأنظمة ال�صبط والرقابة الداخلية

اأ -يتاأكد املجل�ص من اأن البنك يتمتع بنزاهة عالية يف ممار�سة اأعماله من خالل توفر ميثاق �سلوكيات املوظفني معمم على جميع موظفي البنك ،يو�سح هذا امليثاق واجبات املوظف واأخالقيات
العمل ،كما يحتوي على تعليمات وا�سحة ملنع تعار�ص امل�سالح وا�ستغالل املعلومات الداخلية يف البنك مل�سلحتهم ال�سخ�سية.

ب -يتوفر لدى البنك �سيا�سات مكتوبة تغطي كافة االأن�سطة امل�رشفية ،ويتم تعميمها على كافة امل�ستويات االإدارية ومراجعتها بانتظام للتاأكد من �سمولها لكافة التغريات يف القوانني،
الأنظمة ،التعليمات واملمار�سات امل�رسفية.
ج -يقوم البنك وكجزء من عملية املوافقة على منح االئتمان بتقييم نوعية احلاكمية املوؤ�س�سية لعمالئه من ال�رشكات وخا�سة ال�رشكات امل�ساهمة العامة ،بحيث يتم ت�سمني تقييم
املخاطر للعمالء بنقاط ال�سعف والقوة ملمار�ساتهم يف جمال احلاكمية.

د -تقع على اإدارة البنك التنفيذية م�سوؤولية تنفيذ ا�سرتاتيجيات اإدارة املخاطر باالإ�سافة اإلى تطوير �سيا�سات واإجراءات اإدارة خمتلف اأنواع املخاطر.

هـ -يتم اقرتاح هيكل دائرة املخاطر وعملية تطويرها من قبل االإدارة التنفيذية للبنك وبحيث تتم مراجعته من قبل جلنة اإدارة املخاطر واعتماده من جمل�ص االإدارة.

و -يتوفر لدى البنك �سيا�سة دق ناقو�ص اخلطر ( )Whistle Blowing Policyمتكن املوظفني من االإبالغ ب�سكل �رشي وبح�سن نية عن االأعمال واملمار�سات واالأن�سطة غري امل�رشوعة اأو التي
متثل خرقا ً للقوانني اأو الأنظمة اأو التعليمات اأو املمار�سات امل�رسفية ال�سليمة.

ز -اإدارة البنك م�سوؤولة عن و�سع اأنظمة �سبط ورقابة داخلية على االإبالغ املايل.

ح -تتم مراجعة هيكل اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية من قبل املدقق الداخلي واملدقق اخلارجي ،مرة واحدة على االأقل �سنوياً.

ط -يطلب البنك الدوران املنتظم للتدقيق اخلارجي بني مكاتب التدقيق ،ويف حال �سعوبة تطبيق ذلك من الناحية العملية ،يطلب البنك الدوران املنتظم لل�رشيك الرئي�سي امل�سوؤول عن
التدقيق اخلارجي للبنك .ويقوم املدقق اخلارجي بتزويد جلنة التدقيق بن�سخة من تقريره.
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التدقيق الداخلي

اأ -يوفر البنك الإدارة التدقيق الداخلي العدد الكايف من الكوادر الب�رشية املوؤهلة وبحيث يتم تدريبها ومكافاأتها ب�سكل منا�سب.

ب -الإدارة التدقيق الداخلي احلق يف احل�سول على اأية معلومة واالت�سال باأي موظف داخل البنك ،ولديها كافة ال�سالحيات التي متكنها من اأداء املهام املوكلة اإليها وعلى النحو املطلوب،
وذلك من خالل ميثاق للتدقيق يوثق مهام� ،سالحيات وم�سوؤوليات اإدارة التدقيق معتمد من املجل�ص ومعمم داخل البنك.

ج -تقوم اإدارة التدقيق الداخلي برفع تقاريرها اإلى رئي�ص جلنة التدقيق.

د -ال يكلف موظفو اإدارة التدقيق الداخلي باأية م�سوؤوليات تنفيذية ،وتكون اإدارة التدقيق الداخلي م�سوؤولة عن اقرتاح هيكل ونطاق التدقيق الداخلي كما تكون م�سوؤولة عن اإعالم جلنة
التدقيق عن اأي احتمالية لوجود تعار�ص امل�سالح.
هـ -متار�ض اإدارة التدقيق الداخلي مهامها وتعد تقاريرها كامال ً بدون اأي تدخل خارجي ،ويحق لها مناق�سة تقاريرها مع الدوائر التي مت تدقيقها.

و -تقوم اإدارة التدقيق مبراجعة عمليات االإبالغ املايل يف البنك كما تقوم مبراجعة االمتثال ل�سيا�سات البنك الداخلية واملعايري واالإجراءات الدولية والقوانني والتعليمات ذات العالقة.

اإدارة املخاطر

اأ -اإن كافة دوائر وفروع البنك م�سوؤولة عن حتديد املخاطر املتعلقة بالعمليات امل�رشفية وااللتزام بال�سوابط الرقابية املنا�سبة ومراقبة ا�ستمرارية فعاليتها مبا يتالءم ونظام رقابة املخاطر.

ب -ترفع دائرة اإدارة املخاطر يف البنك تقاريرها يف البنك اإلى جلنة اإدارة املخاطر ،ويكون ارتباطها مع املدير العام بالن�سبة للعمليات اليومية.

ج -تقوم جلان البنك مثل جلنة املوجودات واملطلوبات ،جلنة اال�ستثمار وجلان الت�سهيالت مب�ساعدة اإدارة املخاطر يف القيام مبهامها وفق ال�سالحيات املحددة لهذه اللجان.

د -تت�سمن م�سوؤوليات دائرة اإدارة املخاطر يف البنك:

 -حتليل جميع املخاطر مبا فيها خماطر االئتمان ،خماطر ال�سوق ،خماطر ال�سيولة وخماطر العمليات.

 -تطوير منهجيات القيا�ص وال�سبط لكل نوع من اأنواع املخاطر.

 التو�سية للجنة اإدارة املخاطر ب�سقوف املخاطر ،واملوافقات ،ورفع التقارير وت�سجيل حاالت اال�ستثناءات عن �سيا�سة اإدارة املخاطر. -تزويد املجل�ض والإدارة التنفيذية العليا مبعلومات عن قيا�ض املخاطر ومنظومة املخاطر يف البنك.

 توفري معلومات حول املخاطر لدى البنك ال�ستخدامها الأغرا�ص االإف�ساح والن�رش.المتثال

اأ -ت�سكل لدى البنك اإدارة م�ستقلة ملراقبة المتثال ،ويتم رفدها بكوادر مدربة.

ب -تقوم اإدارة رقابة االمتثال باإعداد منهجية فعالة ل�سمان امتثال البنك بجميع القوانني والت�رشيعات النافذة واأي اإر�سادات واأدلة ذات عالقة .وتوثق مهام� ،سالحيات وم�سوؤوليات اإدارة رقابة
المتثال وتعمم داخل البنك.

ج -تقوم اإدارة رقابة االمتثال باإعداد وتطوير والتاأكد من تطبيق �سيا�سة لالمتثال معتمدة من جمل�ص االإدارة.

د -ترفع اإدارة رقابة المتثال تقاريرها اإلى جلنة المتثال مع اإر�سال ن�سخة اإلى الإدارة التنفيذية.
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اأ -يقوم البنك باتخاذ خطوات لت�سجيع امل�ساهمني وخا�سة �سغارهم على ح�سور االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة والت�سويت اإما ب�سكل �سخ�سي اأو توكيل �سخ�ص يف حال غيابهم.

ب -يراعى ح�سور روؤ�ساء جلان التدقيق والرت�سيحات واملكافاآت واأي جلنة اأخرى منبثقة عن جمل�ص االإدارة االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة.

ج -يتم انتخاب املدقق اخلارجي خالل االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة ،ويقوم ممثلون عن مدققي احل�سابات اخلارجيني بح�سور اجتماع الهيئة العامة بهدف االإجابة عن اأية اأ�سئلة حول
التدقيق وتقريرهم.

د -يتم الت�سويت على حدا على كل ق�سية تثار خالل اجتماع الهيئة العامة.

هـ -يتم اإعداد تقرير الإطالع امل�ساهمني بعد انتهاء االجتماع ال�سنوي للهيئة العامة حول املالحظات التي متت خالل االجتماع والنتائج ،مبا يف ذلك نتائج الت�سويت واالأ�سئلة التي قام
امل�ساهمون بطرحها وردود االإدارة التنفيذية عليها.
ال�صفافية والإف�صاح

اأ -يقوم البنك باالإف�ساح وفقا ً ملعايري التقارير املالية الدولية ( )IFRSوتعليمات البنك املركزي االأردين ال�سارية وال�سادرة مبوجب قانون البنوك والت�رشيعات ذات العالقة.

ب -يقوم البنك بتوفري معلومات حول ن�ساطه لكل من البنك املركزي االأردين ،امل�ساهمني واملودعني والبنوك االأخرى واجلمهور ب�سكل عام ،كما يقوم البنك باالإف�ساح عن اأية اأمور جوهرية
وفقا ً لتعليمات الإف�ساح ال�سادرة عن جمل�ض مفو�سي هيئة الأوراق املالية.

ج -يلتزم البنك بتعليمات االإف�ساح ال�سادرة عن جمل�ص مفو�سي هيئة االأوراق املالية وتعليمات البنك املركزي االأردين فيما يتعلق بالبيانات الواجب االإف�ساح عنها يف التقرير ال�سنوي
للبنك.

د -يت�سمن التقرير ال�سنوي للبنك معلومات عن هيكل وطبيعة اأعمال اإدارة املخاطر ،وعن املخاطر التي يتعر�ض لها البنك واأ�سلوب اإدارتها.

هـ -يت�سمن التقرير ال�سنوي للبنك اإقرار من املجل�ص مب�سوؤوليته عن اإعداد البيانات املالية للبنك بدقة وعن توفري نظام رقابة فعال ،وتقييم لفعالية اأنظمة ال�سبط والرقابة الداخلية ،هذا
ويتم االإف�ساح عن مواطن ال�سعف يف هذه االأنظمة ذات االأثر اجلوهري ،اإن وجدت.
و -يقوم البنك باإعداد ون�رش بيانات مالية ب�سكل ربع �سنوي ،ويتم االإف�ساح عن حتليل للنتائج املالية وو�سع البنك املايل مبا ميكن اجلمهور من فهم اأ�سباب النتائج والو�سع امل�ستقبلي
للبنك.

ز -يقوم رئي�ص االإدارة املالية باإدارة العالقات مع امل�ستثمرين من خالل توفري املعلومات والبيانات املالية لهم والتحليل املايل عن نتائج اأعمال البنك ،باالإ�سافة اإلى االإف�ساح عن البيانات املالية
الدورية وعن االأمور ذات االأثر اجلوهري جلميع اجلهات ذات العالقة.
ح -يقوم البنك �سمن تقريره ال�سنوي باإعداد تقرير عن مدى التزام اإدارة البنك بتطبيق كل بند من بنود هذا الدليل مع ذكر اأ�سباب عدم االلتزام بالبنود التي مل يتم تطبيقها.

ط -يقوم البنك �سمن تقريره ال�سنوي باالإف�ساح عن الهيكل التنظيمي للبنك والذي يبني امل�ستويات االإدارية العليا فيه.

ي -يقوم البنك �سمن تقريره ال�سنوي باالإف�ساح عن ملخ�ص عن مهام وم�سوؤوليات اللجان املنبثقة عن جمل�ص االإدارة مت�سمنا ً اأ�سماء اأع�ساء هذه اللجان.

ك -يقوم البنك �سمن تقريره ال�سنوي باالإف�ساح عن ملخ�ص ل�سيا�سة املكافاآت لديه ،مبا يف ذلك مكافاآت اأع�ساء املجل�ص كل على حدا ورواتب اأع�ساء االإدارة العليا للبنك.
التزام البنك ببن�د الدليل

يلتزم البنك بكافة بنود دليل احلاكمية املوؤ�س�سية با�ستثناء ما يلي:

 -اإقرار خطة االإحالل للمدراء التنفيذيني يف البنك.

 -عدم وجود �سيا�سة مكافاآت معتمدة من جمل�ص االإدارة.
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دليل ق�اعد ح�كمة ال�رصكات
اأ�سدر جمل�ص مفو�سي هيئة االأوراق املالية قرارا ً باإقرار دليل حوكمة ال�رشكات امل�ساهمة العامة املدرجة يف بور�سة عمان والذي اأ�سبح واجب التطبيق اعتبارا ً من  .2009/1/1هذا ويت�سمن
الدليل قواعد اإلزامية حكما ً وهي القواعد التي ا�ستندت اإلى ن�سو�ص قانونية ملزمة وردت يف الت�رشيعات النافذة ،كما يت�سمن قواعد اإر�سادية ينبغي االلتزام بها ،ويتطلب الدليل يف املرحلة
االأولى من تطبيق القواعد االإر�سادية اأن يتم ذلك وفق اأ�سلوب االلتزام اأو تف�سري عدم االلتزام.
يلتزم البنك بتطبيق كافة القواعد االإلزامية واالإر�سادية الواردة يف الدليل با�ستثناء القواعد االإر�سادية التالية:

 -ال يتم انتخاب اأع�ساء جمل�ص االإدارة وفق اأ�سلوب الت�سويت الرتاكمي من قبل الهيئة العامة ،حيث اأن ذلك حق للم�ساهمني وفق قانون ال�رشكات.

 مل يتم اعتماد اأ�س�ص منح احلوافز واملكافاآت الأع�ساء االإدارة التنفيذية ،حيث يتم ذلك �سنويا ً من خالل جمل�ص االإدارة وفق ما يراه منا�سبا ً يف �سوء نتائج البنك ال�سنوية. -اإن رئي�ص جلنة التدقيق لي�ص من اأع�ساء املجل�ص امل�ستقلني ،علما ً باأن كافة اأع�ساء اللجنة غري تنفيذيني.

 -ال يلتزم البنك بعدم اإدراج اأية موا�سيع جديدة يف اجتماع الهيئة العامة غري مدرجة على جدول االأعمال املر�سل للم�ساهمني ،حيث اأن ذلك حقا ً للم�ساهمني وفقا ً لقانون ال�رشكات.

 -ال يتم اإرفاق النبذة التعريفية للم�ساهمني الراغبني بالرت�سح لع�سوية جمل�ص االإدارة بالدعوة املوجهة للم�ساهمني حل�سور اجتماع الهيئة العامة.

 يلتزم البنك بال�رشوط الواردة يف قانون ال�رشكات لطلب اجتماع هيئة عامة غري عادي للمطالبة باإقالة جمل�ص االإدارة اأو اأي ع�سو فيه ،ولطلب اإجراء تدقيق على اأعمال ال�رشكة ودفاترها. -من املمكن اأن يقوم مدقق احل�سابات اخلارجي باأعمال اإ�سافية ل�سالح البنك ،بحيث ال ي�سكل ذلك تعار�سا ً يف امل�سالح ويتم االإف�ساح عن ذلك �سمن التقرير ال�سنوي.
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ص.ب  ،950661عمان  ،11195األردن
فروع ومكاتب الأردن
فرع اأب� علندا
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 416 2857 :
فاكس06 416 4801 :
ص.ب  ،153عمان  ،11592األردن
فرع اأب� ن�صري
عدد املوظفني  12موظف
هاتف06 510 5719/20 :
فاكس06 510 5716 :
ص.ب  ،2459عمان  ،11941األردن
فرع اإربد
عدد املوظفني 16موظف
هاتف02 725 7531 :
فاكس02 727 9207 :
ص.ب  ،336إربد  ،21110األردن
فرع اأ�ص�اق ال�صالم
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 585 9045/6 :
فاكس06 585 7631 :
ص.ب  ،140285عمان  ،11814األردن
فرع البقعة
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف06 472 8190 :
فاكس06 472 6810 :
ص.ب  ،1215عمان  ،19381األردن
فـرع بنـي كنانة
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 758 5191 :
فاكس02 758 5211 :
ص.ب  ،109إربد  ،21129األردن

فرع بيادر وادي ال�صري
عدد املوظفني  16موظف
هاتف06 585 9504 :
فاكس06 581 4933 :
ص.ب  ،140285عمان  ،11814األردن

فرع جامعة الريم�ك
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 724 6053/9/84 :
فاكس02 724 1983 :
ص.ب  ،336إربد  ،21110األردن

فرع الرمثا
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 738 4126/7 :
فاكس02 738 4128 :
ص.ب  ،526الرمثا  ،21410األردن

فرع اجلامعة الأردنية
عدد املوظفني  21موظف
هاتف06 534 2225 :
فاكس06 533 3278 :
ص.ب  ،13146عمان  ،11942األردن

فرع جامعة الريم�ك  -مكتب الطلبة
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 727 0181 :
فاكس02 635 4012 :
ص.ب  ،336إربد  ،21110األردن

فرع زارا م�ل
عدد املوظفني  16موظف
هاتف06 500 6220 :
فاكس06 461 8354 :
ص.ب  ،17868عمان  ،11195األردن

فرع جامعة اآل البيت
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف02 623 1856 :
فاكس02 623 4655 :
ص.ب  ،130066املفرق  ،25113األردن

فرع جبل احل�صني
عدد املوظفني  14موظف
هاتف06 560 4974 :
فاكس06 560 5632 :
ص.ب  ، 8636عمان  ،11121األردن

فرع الزرقاء
عدد املوظفني  15موظف
هاتف05 398 2729 :
فاكس05 393 1424 :
ص.ب  ،39الزرقاء  ،13110األردن

فرع اجلامعة الأملانية الأردنية
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف06 425 0525 :
فاكس06 425 0545 :
ص.ب  ،440مادبا  ،17110األردن

فرع جبل عمان
عدد املوظفني  13موظف
هاتف06 462 5228 :
فاكس06 461 8504 :
ص.ب  ،2018عمان  ،11181األردن

فرع الزرقاء اجلديدة
عدد املوظفني  7موظفني
هاتف05 386 4118 :
فاكس05 386 4120 :
ص.ب  ،12291الزرقاء  ،13112األردن

فرع جامعة احل�صني بن طالل
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف03 213 5071 :
فاكس03 213 4985 :
ص.ب  ،13معان  ،71111األردن

فرع جبل الل�يبدة
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 463 7404 :
فاكس06 463 7438 :
ص.ب  ،715عمان  ،11118األردن

فرع الزرقاء � -صارع بغداد
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف05 393 1984 :
فاكس05 393 1988 :
ص.ب  ،150746الزرقاء  ،13115األردن

فرع جامعة العل�م والتكن�ل�جيا
عدد املوظفني  11موظف
هاتف02 709 5713 :
فاكس02 709 5168 :
ص.ب  ،3030إربد  ،22110األردن

فرع جر�س
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 634 1869 :
فاكس02 634 1870 :
ص.ب  ،96جرش ،األردن

فرع الزرقاء � -صارع اجلي�س
عدد املوظفني  12موظف
هاتف05 396 8031 :
فاكس05 396 8033 :
ص.ب  ،151180الزرقاء  ،13115األردن

فرع جامعة فيالدلفيا
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف02 637 4604 :
فاكس02 637 4605 :
ص.ب  ،1جرش  ،19392األردن

فرع الر�صيفة
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف05 374 1106 :
فاكس05 374 2275 :
ص.ب  ،41الرصيفة  ،13710األردن

فرع ال�صلط
عدد املوظفني  15موظف
هاتف05 355 0636 :
فاكس05 355 6715 :
ص.ب  ،1101السلط  ،19110األردن

فرع جامعة م�ؤتة
عدد املوظفني  16موظف
هاتف03 237 0182 :
فاكس03 237 0181 :
ص.ب  ،88مؤتة  ،61710األردن

فرع الر�صيفة اجلبل ال�صمايل
عدد املوظفني  7موظفني
هاتف05 375 5785 :
فاكس05 375 5796 :
ص.ب  ،120225الرصيفة  ،13712األردن

فرع ال�صلط � -صارع امللك عبدالله الثاين
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف05 350 0173 :
فاكس05 350 0178 :
ص.ب  ،214البلقاء  ،19328األردن
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فروع ومكاتب البنك
فرع �صي تاون
عدد املوظفني  7موظفني
هاتف06 586 1724 :
فاكس06 581 6145 :
ص.ب  ،715عمان  ،11118األردن

فرع ال�ص�يفية
عدد املوظفني  14موظف
هاتف06 586 5805 :
فاكس06 586 3140 :
ص.ب  ،715عمان  ،11118األردن

فرع العقبة � -س .الريم�ك
عدد املوظفني  16موظف
هاتف03 201 9787 :
فاكس03 201 5550 :
ص.ب  ،1166العقبة  ،77110األردن

فرع ماركا
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 489 6044 :
فاكس06 489 6042 :
ص.ب  ،715عمان  ،11118األردن

فرع �صيتي م�ل
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 582 0028 :
فاكس06 586 4726 :
ص.ب  ،2688عمان  ،11821األردن

فرع �ص�يلح
عدد املوظفني  15موظف
هاتف06 533 5210 :
فاكس06 533 5159 :
ص.ب  ،1400عمان  ،11910األردن

فرع عمان
عدد املوظفني  21موظف
هاتف06 500 6001 :
فاكس06 463 9328 :
ص.ب  ،715عمان  ،11118األردن

فرع املحطة
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 465 1326 :
فاكس06 465 1991 :
ص.ب  ،6180عمان  ،11118األردن

فرع �صارع احلرية
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف06 420 5923 :
فاكس06 420 6962 :
ص.ب  ،515عمان  ،11623األردن

فرع �ص�يلح � -صارع امللكة رانيا العبدالله
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 533 2585 :
فاكس06 533 2485 :
ص.ب  ،316عمان  ،11910األردن

فرع غ�ر ال�صايف
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف03 230 0436 :
فاكس03 230 0438 :
ص.ب  ،57الكرك ،األردن

فرع جممع ال�صفريات  -اإربد
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف02 724 9851 :
فاكس02 725 0715 :
ص.ب  ،3757إربد  ،21110األردن

فرع �صارع حكما
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 740 8377 :
فاكس02 741 2545 :
ص.ب  ،336إربد  ،21110األردن

فرع �صاحية اليا�صمني
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 420 1748 :
فاكس06 420 1459 :
ص.ب  ،38971عمان  ،11593األردن

فرع الفحي�س
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 537 3061 :
فاكس06 537 3064 :
ص.ب  ،180الفحيص  ،19152األردن

فرع �صارع عمر املختار
عدد املوظفني  12موظف
هاتف02 725 0950 :
فاكس02 725 0954 :
ص.ب  ،150002إربد  ،21141األردن

فرع طربب�ر
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف06 505 4170 :
فاكس06 505 3916 :
ص.ب  ،273عمان  ،11947األردن

فرع فندق املاري�ت
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف06 565 8764 :
فاكس06 562 3161 :
ص.ب  ،715عمان  ،11118األردن

فرع �صارع املدينة الطبية  -جممع ليدرز
عدد املوظفني  6موظفني
هاتف06 533 1206 :
فاكس06 533 1209 :
ص.ب  ،140350عمان  ،11814األردن

فرع الطفيلة
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف03 225 0756 :
فاكس03 225 0754 :
ص.ب  ،175عمان  ،66110األردن

فرع ق�رص العدل
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف06 567 7286 :
فاكس06 567 7287 :
ص.ب  ،950661عمان  ،11195األردن

فرع �صارع املدينة املن�رة
عدد املوظفني  15موظف
هاتف06 556 0285 :
فاكس06 553 7957 :
ص.ب  ،1301عمان  ،11953األردن

فرع العبديل
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 565 0853 :
فاكس06 560 2420 :
ص.ب  ،928507عمان  ،11190األردن

فرع الق�ي�صمة
عدد املوظفني  17موظف
هاتف06 477 1333 :
فاكس06 475 1737 :
ص.ب  ،38971عمان  ،11593األردن

فرع �صارع مكة
عدد املوظفني  11موظف
هاتف06 552 2850 :
فاكس06 552 2852 :
ص.ب  ،1172عمان  ،11821األردن

فرع عجل�ن
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 642 2895 :
فاكس02 642 2897 :
ص.ب  ،55عمان  ،26810األردن

فرع الكرك الثنية
عدد املوظفني  15موظف
هاتف03 238 7626 :
فاكس03 238 7626 :
ص.ب  ،6الكرك  ،61151األردن

فرع ال�صمي�صاين
عدد املوظفني  12موظف
هاتف06 568 5074 :
فاكس06 568 7721 :
ص.ب  ،962297عمان  ،11196األردن

فرع العقبة � -صارع احلمامات الت�ن�صية
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف03 201 8452 :
فاكس03 201 8456 :
ص.ب  ،1177العقبة  ،77110األردن
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فرع مادبا
عدد املوظفني  11موظف
هاتف05 325 3471/2/3 :
فاكس05 325 3465 :
ص.ب  ،585مادبا  ،17110األردن

فرع مرج احلمام
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 571 2383 :
فاكس06 571 1895 :
ص.ب  ،30مرج احلمام  ،11732األردن
فرع م�صت�صفى الأمري حمزة
عدد املوظفني  6موظفني
هاتف06 505 5226 :
فاكس06 505 5204 :
ص.ب  ،1047عمان  ،11947األردن
فرع م�صت�صفى اجلامعة الأردنية
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف06 551 4072 :
فاكس06 533 3248 :
ص.ب  ،13046عمان  ،11942األردن
فرع م�صت�صفى امللك امل�ؤ�ص�س عبدالله
اجلامعي
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف02 709 5723 :
فاكس02 709 5725 :
ص.ب  ،336إربد  ،21110األردن
فرع معدي
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف05 357 0030 :
فاكس05 357 1904 :
ص.ب  ،27معدي  ،18261األردن
فرع املفرق
عدد املوظفني  15موظف
هاتف02 623 5516 :
فاكس02 623 5518 :
ص.ب  ،1308املفرق  ،25110األردن

فروع ومكاتب البنك
فرع امليدان
عدد املوظفني  11موظف
هاتف02 724 0071/4 :
فاكس02 724 0069 :
ص.ب  ،2066إربد  ،21110األردن

مكتب ك�زم�
عدد املوظفني  4موظفني
هاتف06 582 1634 :
فاكس06 581 4933 :
ص.ب  ،140285عمان  ،11814األردن

مكتب حرة الزرقاء
عدد املوظفني  3موظفني
هاتف05 386 4118 :
فاكس05 382 6070 :
ص.ب  ،12291الزرقاء  ،13112األردن

فرع الها�صمي ال�صمايل
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف06 505 5390 :
فاكس06 505 5401 :
ص.ب  ،231106عمان  ،11123األردن

مكتبي م�ؤ�ص�صة امل�انئ
عدد املوظفني  2موظف
هاتف03 201 9117 :
فاكس03 201 5550 :
ص.ب  ،1166العقبة  ،77110األردن

مكتب جمرك عمان
عدد املوظفني  3موظفني
هاتف06 470 5447 :
فاكس06 470 5475 :
ص.ب  ،38971عمان  ،11593األردن

فرع وادي �صقرة
عدد املوظفني  15موظف
هاتف06 500 6000 :
فاكس06 500 7124 :
ص.ب  ،950661عمان  ،11195األردن

مكتب معان
عدد املوظفني  4موظفني
هاتف03 213 6590 :
فاكس03 213 6594 :
ص.ب  ،13معان  ،71111األردن

مكتب دير اأبي �صعيد
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف02 652 2190 :
فاكس02 652 2195 :
ص.ب  ،55إربد  ،26810األردن

فرع ال�حدات
عدد املوظفني  8موظفني
هاتف06 477 1172/1 :
فاكس06 475 3388 :
ص.ب  ،715عمان  ،11118األردن

مكتب وادي م��صى
عدد املوظفني  4موظفني
هاتف03 215 4975 :
فاكس03 215 4974 :
ص.ب  ،13معان  ،71111األردن

املراكز ال�صت�صارية

مكتب ب�ابة جامعة احل�صني  -معان
عدد املوظفني  3موظفني
هاتف03 213 6420 :
فاكس03 213 6419 :
ص.ب  ،13معان  ،71111األردن

مكتب ال�ص�بك
عدد املوظفني  3موظفني
هاتف03 216 5473 :
فاكس03 216 5477 :
ص.ب  ،13معان  ،71111األردن

مكتب طلبة اجلامعة الأردنية
عدد املوظفني  3موظفني
هاتف06 534 2225 :
فاكس06 533 3278 :
ص.ب  ،13146عمان  ،11942األردن

مكتب ال�ص�نة ال�صمالية
عدد املوظفني  3موظفني
هاتف02 658 0816 :
فاكس02 658 0818 :
ص.ب  ،3757إربد  ،21110األردن

مكتب طلبة اجلامعة الأردنية  -العقبة
عدد املوظفني  4موظفني
هاتف03 201 8454 :
فاكس03 201 8456 :
ص.ب  ،1177العقبة  ،77110األردن

مكتب ال�ص�نة اجلن�بية
عدد املوظفني  3موظفني
هاتف05 358 1322 :
فاكس05 358 1321 :
ص.ب  ،27معدي  ،18261األردن

املركز ال�صت�صاري  -عمان
هاتف06 500 6000 :
فاكس06 500 7128 :
ص.ب  ،950661عمان  ،11195األردن
املركز ال�صت�صاري  -اإربد
هاتف02 725 7529 :
فاكس02 725 7530 :
ص.ب  ،950661عمان  ،1195األردن
املركز ال�صت�صاري  -الزرقاء
هاتف05 397 5202 :
فاكس05 397 5203 :
ص.ب  ،950661عمان  ،11195األردن
املركز ال�صت�صاري  -جر�س
هاتف02 635 4010 :
فاكس02 635 4012 :
ص.ب  ،96جرش ،األردن
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فروع ومكاتب البنك
فروع ومكاتب فل�صطني
الإدارة الإقليمية
عدد املوظفني  284موظف
هاتف02 297 7230 :
فاكس02 295 2763 :
ص.ب  ،1870رام اهلل ،فلسطني
فرع املا�صي�ن  -رام الله
عدد املوظفني  16موظف
هاتف02 297 7090 :
فاكس02 297 9755 :
ص.ب  ،2419رام اهلل ،فلسطني
فرع نابل�س
عدد املوظفني  30موظف
هاتف09 239 3001 :
فاكس09 238 1590 :
ص.ب  ،50نابلس ،فلسطني
فرع �صارع الكلية الأهلية  -رام الله
عدد املوظفني  23موظف
هاتف02 298 3500 :
فاكس02 295 5437 :
ص.ب  ،2359رام اهلل ،فلسطني
فرع ال�صاللة  -اخلليل
عدد املوظفني  7موظفني
هاتف02 222 9803/4 :
فاكس02 222 9327 :
ص.ب  ،662اخلليل ،فلسطني
فرع �صارع حيفا  -جنني
عدد املوظفني  18موظف
هاتف04 241 8000 :
فاكس04 243 9470 :
ص.ب  ،66جنني ،فلسطني
فرع �صارع الإر�صال  -رام الله
عدد املوظفني  15موظف
هاتف02 294 8100 :
فاكس02 295 1433 :
ص.ب  ،4343البيرة ،فلسطني
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فرع ط�لكرم
عدد املوظفني  25موظف
هاتف09 268 8140 :
فاكس09 267 2773 :
ص.ب  ،110طولكرم ،فلسطني

فرع ال�رصايا
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف08 282 4950/1 :
فاكس08 282 4830 :
ص.ب  ،167غزة ،فلسطني

مكتب �صارع اأب� بكر  -جنني
عدد املوظفني  14موظف
هاتف04 250 5270 :
فاكس04 250 3110 :
ص.ب  ،67جنني ،فلسطني

فرع بيت حلم
عدد املوظفني  16موظف
هاتف02 275 6900 :
فاكس02 274 4974 :
ص.ب  ،709بيت حلم ،فلسطني

فرع دير البلح
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف08 253 1220 :
فاكس08 253 9947 :
ص.ب  ،6007دير البلح ،فلسطني

ال�رصكات التابعة

فرع قلقيلية
عدد املوظفني  16موظف
هاتف09 294 1114/5 :
فاكس09 294 1119 :
ص.ب  ،43قلقيلية ،فلسطني

فرع رفح
عدد املوظفني  12موظف
هاتف08 213 6251 :
فاكس08 213 6250 :
ص.ب  ،8205رفح ،فلسطني

فرع اأريحا
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 232 3627/9 :
فاكس02 232 1982 :
ص.ب  ،55أريحا ،فلسطني

فرع الرمال
عدد املوظفني  15موظف
هاتف08 282 1077 :
فاكس08 282 1088 :
ص.ب  ،5350غزة ،فلسطني

فرع �صارع في�صل  -نابل�س
عدد املوظفني  16موظف
هاتف09 238 3250/1 :
فاكس09 238 3256 :
ص.ب  ،1559نابلس ،فلسطني

فرع �صاحة املهد  -بيت حلم
عدد املوظفني  9موظفني
هاتف02 275 7770 :
فاكس02 275 7722 :
ص.ب  ،601بيت حلم ،فلسطني

فرع وادي التفاح  -اخلليل
عدد املوظفني  15موظف
هاتف02 222 5353 :
فاكس02 222 5358 :
ص.ب  ،655اخلليل ،فلسطني

فرع عني �صارة  -اخلليل
عدد املوظفني  10موظفني
هاتف02 221 6801 :
فاكس02 222 1140 :
ص.ب  ،663اخلليل ،فلسطني

فرع خان ي�ن�س
عدد املوظفني  11موظف
هاتف08 205 4074 :
فاكس08 205 4084 :
ص.ب  ،158خان يونس ،فلسطني

مكتب جامعة النجاح  -نابل�س
عدد املوظفني  5موظفني
هاتف09 234 3550 :
فاكس02 297 7167 :
ص.ب  ،499نابلس ،فلسطني

ال�رصكة ال�طنية للخدمات املالية  -اأوراق لال�صتثمار
عدد املوظفني  32موظف
هاتف06 550 3800 :
فاكس06 550 3802 :
ص.ب  ،925102عمان  ،11110األردن
ال�رصكة ال�طنية لالأوراق املالية
عدد املوظفني  16موظف
هاتف009702 298 0420 :
فاكس009702 298 7277 :
ص.ب  ،1983رام اهلل ،فلسطني

